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Exercícios sobre a crise do Império Romano 

 
1) Nos quatro primeiros séculos de sua existência, o cristianismo alcançou 

todas as fronteiras do Império Romano: da Ásia Menor à Península 

Ibérica, do norte da África à atual Inglaterra.  

Observe o mapa a seguir e responda o que se pede: 

 
a) A que época se refere o mapa? 

b) Nessa época, quais eram as regiões do Império Romano com maior 
concentração de cristãos? 

c) Onde se localizavam os centros de difusão do cristianismo? 

 

 
 

Fonte: RODRIGUE, Joelza Ester. História em Documento: imagem e texto. São 

Paulo: FTD, 2006, p. 243 



2) Observando as informações nesta linha do tempo, um aluno redigiu 

algumas afirmações que são corretas e outras incorretas. Identifique as 

erradas e corrija-as no seu caderno. Reescreva todas, mesmo as certas. 

Ficarão como fonte de estudo.  

 

 
 

a) A Pax Romana (séculos I e II d.C.) não foi um período de paz plena 

para toda a população do Império; os cristãos, por exemplo, sofreram 
perseguições nessa época.  

b) O Edito de Milão acabou com as perseguições aos cristãos, mas 
provocou as grandes invasões “bárbaras”. 

c) As perseguições aos cristãos só cessaram quando o cristianismo foi 
reconhecido como religião única do Império.  

d) As grandes invasões “bárbaras” ocorreram quando o Império Romano 
já estava dividido e era oficialmente cristão.  

e) A crucificação de Jesus Cristo ocorreu durante o período da Pax 
Romana. 

f) Os povos germânicos só entraram no Império Romano depois do século 
V. 

g) Os quase 250 anos de perseguição ao cristianismo enfraqueceram o 

Império Romano e levaram-no ao fim, o que facilitou as invasões dos 
germânicos.  

h) O século III foi um período difícil na história do Império Romano, 
marcado por uma grave crise interna, ameaças de invasão dos povos 

germânicos e perseguições aos cristãos.  
i) Depois de um período de tolerância, o cristianismo foi oficializado como 

religião única do Império Romano. 
j) A oficialização do cristianismo provocou a divisão do Império Romano 

em duas partes: a ocidental e a oriental.  
 

Fonte: RODRIGUE, Joelza Ester. História em Documento: imagem e texto. São Paulo: FTD, 2006, p. 

247 


