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MOMENTO DÉJÀ VU



• Conquista da Península Itálica 
(séculos V a.C. e III a.C.);

• Guerras Púnicas (264 a.C. e 146 
a.C.): conquista de Cartago;

• Conquistas: Macedônia,  Grécia e 
parte da Ásia Menor;

• Conquista da Gália, norte da 
África e Egito (século I a.C.).
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A EXPANSÃO ROMANA



OS IRMÃOS GRACO



REVOLTA DE ESPÁRTACO: RESISTÊNCIA

Durante a República, ocorrem três grandes revoltas de escravos:
duas delas na Sicília, de 136 a 132 a.C; a outra, no sul da Itália,
de 73 a 71 a.C.

A maior delas ocorreu em Cápua, no sul da Península Itálica, e foi
liderada por Espártaco. Espártaco foi capturado pelos romanos no
norte da Grécia e tornou-se um gladiador.



ASCENSÃO MILITAR



PRIMEIRO TRIUNVIRATO



SUGESTÃO: JÚLIO CÉSAR NA GÁLIA- ASTÉRIX E OBÉLIX



JÚLIO CÉSAR X SENADO

Em 15 de março de 44 a.C., Júlio César foi

assassinado durante a reunião do Senado,

em Roma. Ele estava com 55 anos de idade,

e gozava de grande popularidade entre

suas legiões e o povo romano.



ASSASSINATO DE JÚLIO CÉSAR

Assassinato de César, por Karl von Piloty, 1865 / Wikimedia Commons.



Até tu, Brutus? 



SEGUNDO TRIUNVIRATO



EM SINTESE: CRISE DA REPÚBLICA



OTÁVIO, AUGUSTO: 1º IMPERADOR DE ROMA



CURIOSIDADES



EM SÍNTESE

Sugestão de leitura 
do LD:

Páginas 203 a 205.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Observe a imagem. Por qual motivo
podemos afirmar que a República se destaca como
momento de formação do Império Romano?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Tal afirmação pode ser apoiada na medida em 
que a República é justamente o período em que 

o exército romano passou a ganhar uma 
organização capaz de realizar a conquista de 
diferentes territórios. Ao mesmo tempo, vemos 
que nessa mesma época a economia romana 

cresceu com a exploração das terras 
conquistadas, a articulação do comércio em 

diferentes regiões e a exploração do trabalho 
escravo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Como Júlio César se
tornou “Ditador Perpétuo” de
Roma? Explique.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Aproveitando-se de sua enorme popularidade, em 60 a.C., 
Júlio César juntou-se aos generais Pompeu e Crasso e 

formou com eles o Primeiro Triunvirato, um acordo entre os 
três generais pelo qual um se comprometia a ajudar o outro 

para controlar o poder de Roma. Depois de conquistar a 
Gália, o que lhe deu ainda mais prestígio, Júlio César voltou 
a Roma, venceu as forças de Pompeu e tomou o poder. A 
seguir exigiu que o Senado lhe desse o cargo de ditador e 

tomou medidas que aumentassem sua popularidade; a 
principal delas foi a doação de terras a milhares de ex-
soldados e a plebeus empobrecidos. Como reação, um 
grupo de senadores acusou César de trair a República e 

desejar a volta da Monarquia e, com base nisso, o 
assassinaram em 44 a.C. 



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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