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CAPÍTULO 9- ROMA: MONARQUIA, 
REPÚBLICA E IMPÉRIO 

 6º ANO – HISTÓRIA – RAFAEL NASCIMENTO  

 
Semana 26 – Gabarito 

 
01. 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, podemos observar 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. 

 
02. 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.  

 
03. Caio Júlio César Otaviano Augusto foi o primeiro imperador romano. Ele era sobrinho-neto de Júlio 

César e por ele foi adotado. Assim como Júlio César, Otávio também compôs um triunvirato, 
o Segundo Triunvirato Romano, uma aliança efetivada para que líderes dividissem o poder. O Segundo 
Triunvirato foi reconhecido oficialmente, e era formado por Otávio, Emílio Lépido e Marco Antônio. 
Uma das principais intenções do trio era perseguir os conspiradores responsáveis pelo assassinato de 
Júlio César. No entanto, a relação do trio foi abalada, primeiro pela tentativa de Lépido em tomar o 
poder, e depois pela disputa entre Otávio e Marco Antônio, que na Batalha de Actum entraram em 
conflito aberto no mar da Grécia. Otávio saiu vencedor da disputa, e Marco Antônio, apoiado por Egito 
e lutando ao lado de Cleópatra, fugiu com a faraó para as terras ao norte da África, marcando o fim 
do segundo triunvirato e o início do Império Romano, sob a liderança de Otávio. Vencendo seus 
opositores foi nomeado o grande e principal general, sendo reconhecido pelo senado como o principal, 
ou o príncipe. Por isso recebeu o título de Augusto. 

 
 
 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


