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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Império Romano 

1.As conquistas territoriais em Roma possibilitaram o acúmulo de muita riqueza, mas 

resultou também: 

a.( x   ) no aumento do número de pobres nas cidades e nos campos. 

b.(    ) no aumento do número de pobres e ladrões nas cidades  

c.(    ) no aumento do número de pobres nos campos. 

d.(    ) no aumento do número de ladrões nas cidades e nos campos. 

 

2.Quais foram as mudanças propostas por Tibério Graco em Roma diante dos 

problemas que as conquistas territoriais provocaram? 

a.(  x  ) estabeleceu uma ampla reforma agrária que limitava o tamanho das 

propriedades rurais e distribuía terras aos camponeses pobres que lutavam nas 

guerras.  

b.(    ) estabeleceu uma ampla reforma agrária que aumentava o tamanho das 

propriedades urbanas e distribuía terras aos camponeses pobres que lutavam nas 

guerras.  

c.(    ) estabeleceu uma ampla reforma agrária que limitava o tamanho das 

propriedades rurais e distribuía terras aos camponeses que não lutavam nas guerras.  

d.(    ) estabeleceu uma ampla reforma agrária que limitava o tamanho das 

propriedades rurais e distribuía terras aos camponeses que pediam acordos judiciais. 

 

3.Com guerras de conquistas constantes,  longas e distantes da Itália tornou-se 

necessário reorganizar em Roma: 

a.(    ) o número de plebeus nas guerras. 

b.( x   ) um exército permanente 

c.(    ) o número de pobres nas guerras. 

d.(    ) o exército que deveria ser formado apenas por pessoas de classes sociais 

elevadas. 

 

4.Explique o que era o Primeiro Triunvirato: 
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O Primeiro Triunvirato foi um acordo feito por César e outros dois generais romanos 

Pompeu e Crasso que comprometeram-se a se unirem para monopolizarem o poder 

em Roma e os territórios conquistados. 

 

5.Após a morte de César formou-se o ______________  _________________ 

composto pelos generais Marco Antonio, Otávio e Lépido, todos seguidores de César. 

a.(  x  ) Segundo Triunvirato. 

b.(    ) Terceiro Triunvirato. 

c.(    ) Quarto Triunvirato. 

d.(    ) Quinto Triunvirato. 

 

6.Que fato marcou o fim da república? 

Depois de uma luta sangrenta entre exércitos rivais, as tropas do general Otávio 

venceram as de Marcos Antonio esse fato  marcou o fim da república. 

 


