
 

 

 
 

 
Caros alunos, 

Este ano iremos estudar uma etapa da 
História marcada por grandes 
transformações que vão desde a queda 
do Império Romano do Ocidente até o 
período colonial do Brasil. 
Veremos muitos acontecimentos 
destacados como importantes, sejam as 
Cruzadas, o Renascimento, a Reforma 
Protestante e as chamadas Grandes 
Navegações entre outros eventos. O 
mais importante, porém, será a ação do 
homem com seus medos, esperanças, 

mostrando que todos vivemos a História. 
A propósito, neste momento marcado por uma pandemia podemos 
sentir perfeitamente como a história da nossa espécie afeta nossa 
vida como indivíduos.  
Isto colocado desejo a todos felicidade e nos cuidemos para um ano 
bem proveitoso. Seguem alguns exercícios, 

Profº Celso Thompson 
 

 
 

EXERCICIOS 
 
1:  RELACIONE o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média 
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2: complete as frases usando o banco de palavras: 
 
a) Os ____________________ foram conquistados pelos romanos 

b) Os ___________________ eram mão de obra importante no Império Romano 

c) ______________________ foi grande rival de Roma 

d) A _____________________foi criada para atender ao interesse dos patrícios  

e) A_____________________ recebeu a contribuição grega com Hipócrates 

 
Bagdá Turcos Cartago Escravos Monarquia 
Engenharia República Servos Medicina Gregos 

 
 
3: assinale  F (falso) ou V (verdadeiro), corrigindo se necessário: 
 
a) Os Deuses na Antiguidade tinham comportamento semelhante aos humanos 
(    )             
b) As tribos germânicas queriam invadir o Império de Alexandre 
(    )             
c) A economia da Grécia na Antiguidade era baseada mão de obra livre 
(    )             
d) O Helenismo consistiu na mistura das culturas grega e do Oriente Próximo, após as conquistas de 
Alexandre 
(    ) ______________________________________________________________________ 
e) O Cristianismo se desenvolveu sob o Império Romano 
(     )             
f) Os germanos invadiram o Império Romano pressionados pelo ataque dos Hunos, vindos do oriente 
(     )             
g) O Corão é o livro sagrado dos Muçulmanos 
(    )             
h) Os guerreiros eram a base da pirâmide feudal. 
(    )             
i) Roma perseguiu os cristãos desde o início das pregações de Cristo. 
(     )             
 
 
 



 

 

 
4: Cite duas características, uma do sistema escravista e outra da servidão coletiva. 
            
             
 
5: Relacione os elementos abaixo: 
 
a) Cristianismo e Roma 
             
b) Patrícios e Plebeus 
             
c) Escravos e Servos 
             

d) Idade Média e Igreja 

_____________________________________________________________________________ 
e) Tribos germânicas e ruralização. 
_____________________________________________________________________________ 
 
6: Correlacione as colunas 

1) Zeus, Hermes, Athena (     ) Cidade Estado grega 

2) Olimpíadas (     ) Deuses gregos 

3)Esparta (     ) morada dos Deuses 

4) Monte Olimpo (     ) Jogos em que os gregos homenageavam os Deuses 
 
 
7: Escreva uma frase historicamente correta sobre a Magna Grécia. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

8: Sublinhe o elemento estranho ao grupo: 
 

a) Hilota– Corinto – Democracia– Delfos – Faraó  

  
b) Cristo – Palestina – Catacumbas – Nabucodonosor – Nero 

 
 
 
 



 

 

 
9:Coloque em ordem cronológica crescente 
 

 Suméria – Roma Imperial – Cartago – Império de Carlos Magno 
    _____           _____            _____                     _____ 
 

 
10: Escreva sobre a relação entre o Cristianismo e o Império Romano 
 
            

            

            

            

             

            

             

 

11: Complete as frases : 
a) Os ____________________ tentaram sem êxito reformas sociais e o poder político passou a 

depender cada vez mais das conquistas feitas pelos______________________  

b) As vitórias sobre as revoltas contra o Estado romano  levaram a influência de comandantes  como 

César, Pompeu e Crasso que formaram o primeiro___________________ 

c) A sociedade romana durante a monarquia era constituída por______________________  

d) As Guerras Púnicas contribuíram para o domínio romano sobre o Mediterrâneo que os romanos 

chamavam de_____________________  

e) Os romanos fracassaram na conquista das terras além do rio Reno, habitadas pelas tribos  

guerreiras denominadas_____________________________________ 

f) O cristianismo veio da Palestina para Roma e no início atraiu adeptos nas classes ______________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
12: Localize  

a) As regiões da Grécia e do Egito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) O Império Romano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 


