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Semana 24 – Gabarito 

 
QUESTÃO 1- GABARITO 
 
Resolução: 
 

ANO LEIS CONTEÚDO DA LEI 
494 a.C Tribunato da Plebe Os plebeus ganharam o direito de eleger um 

representante, o tribuno da plebe. 
450 a.C Lei das Doze Tábuas As leis passaram a ser escritas. 
445 a.C Lei Canuleia Permitia o casamento entre patrícios e plebeus. 
367 a.C Leis Licínias-Séxtias Uma delas dizia que um dos cônsules tinha de ser 

plebeu; a outra cancelava parte da dívida que os 
plebeus tinham com os patrícios. 

 
 
QUESTÃO 2- GABARITO 
Resolução: O processo de expansão romana pode ser dividido em duas fases principais: 
1ª fase: Entre os séculos IV e III a. C., os romanos conquistaram a Península Itálica e as cidades gregas. 
Roma se tornou uma das cidades mais poderosas do Mediterrâneo. 
2ª fase: Nos séculos III e II a. C., entraram em confronto com Cartago (situado no norte de África), que 
até então dominava um vasto império comercial no Mediterrâneo Central e Ocidental. Após violentas e 
prolongadas batalhas militares, conhecidas por guerras púnicas, os cartagineses foram vencidos e os 
romanos apoderaram-se do Norte de África, Sicília e costas mediterrânicas da Península Ibérica. Após 
eliminar o seu rival Cartago, os romanos conquistaram a Península Ibérica, a Gália, os territórios da 
margem direita do Rio Danúbio, o Egito. Também tomaram a Britânia, a Dácia (Roménia), a Macedónia e 
diversos territórios da Ásia Menor. 
 
QUESTÃO 3- GABARITO 
Revolta de Espártaco é como ficou conhecida uma grande revolta de escravos que lutava pelo fim da 
condição servil e por melhores condições de vida. Considerada por muitos historiadores como a maior 
revolta de escravos da história da Roma antiga, a Revolta de Espártaco foi liderada pelo ex-gladiador 
Espártaco e resultou em um dos maiores derramamentos de sangue da história. Espártaco e seu exército 
foi duramente reprimido. Para coibir mais ações como essa revolta, o exército romano crucificou 6 mil 
escravos sobreviventes ao longo da via Apia, ligação entre Cápua e Roma. 
 
 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


