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Olá, pessoal! 

 

Nas últimas aulas, aprendemos um pouco sobre as conquistas romanas: como em algumas 

centenas de anos um povo que habitava uma cidade no centro da Península Itálica conquistou todas 

as regiões ao redor do Mar Mediterrâneo e construiu um Império! 

Agora, vamos refletir um pouco sobre esse processo. Revise e releia os materiais que 

montamos juntos nas aulas anteriores e faça a atividade abaixo: 

Atividades anteriores: 

• 20/10 ter. As conquistas romanas 

• 23/10 sex. Videoconferência - As conquistas romanas 

 

ATIVIDADE – Responda às questões abaixo com base nas suas próprias hipóteses e opiniões. Não 

se preocupe em acertar as respostas! O mais importante é escrever o que você pensa e já conhece 

sobre o assunto, com suas próprias palavras, de uma forma bem completa e detalhada! 

 

1. O que motivava os romanos a conquistarem outros territórios?  

 

 

 

2. Quais eram as possíveis vantagens e desvantagens das conquistas para os romanos? 

 

 

 

3. O que você acha que acontecia com os povos que viviam nos territórios conquistados pelos 

romanos? 

 

 

 

4. Você acha que nos dias de hoje seria possível acontecer um processo de expansão territorial e 



  

conquistas igual ao feito pelos romanos? Por quê? 

 
 
 
 
 
 
 

AO TERMINAR A ATIVIDADE: 

 

1. Confira se suas respostas estão completas e de acordo com a proposta. Em sua avaliação, vou 

considerar mais se você seguiu corretamente as instruções da atividade do que se suas questões 

e respostas estão corretas. 

2. Volte ao início do TAD, coloque seu nome, horário de início e término e DPO. Sem essas 

informações, você terá desconto na Organização. 

3. Poste a atividade no GOOGLE SALA DE AULA e salve uma cópia com você. 

 

Caso tenha dúvidas com a atividade, chame o professor no Google Hangouts durante o horário 

de aula: historia@escolaieij.com.br 


