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 Resolva a cruzadinha

1. Os dois chefes de governo na República romana, eleitos 
anualmente pela Assembleia Popular e que 
desempenhavam funções civis e militares.

2. Principal órgão de governo de Roma antiga, cujos 
membros eram vitalícios, composto inicialmente só por 
patrícios, mas com o tempo, incluiu também plebeus. 

3. Título do magistrado escolhido pelo Senado romano para 
governar em casos de perigo militar iminente (guerra civil 
ou ameaça de inimigos estrangeiros), com plenos poderes 
por seis meses. 

4. Como eram chamadas a decisões da Assembleia da Plebe 
que tinham força de lei. 

5. Grupo social heterogêneo (plebeus, escravos libertos, 
estrangeiros imigrados) que, em troca de proteção jurídica e 
ajuda material prestavam serviços aos seus protetores (em 
geral, patrícios) e, se necessário, defendiam-nos com armas. 

6. Conjunto de leis escritas e tornadas públicas em 450 a.C., 
sendo �xadas no Fórum para que todos pudessem lê-las, e 
que serviu de base para o Direito Romano.

7. Maior rival de Roma republicana, era uma potência 
comercial e marítima, no norte da África, com colônias 
espalhadas na Bacia do Mediterrâneo. 

8. Série de três guerras ocorridas entre 264 a.C. e 146 a.C. ao 
�nal da qual Roma, vitoriosa, apoderou-se da Sicília, 
Sardenha, Córsega, sul da Espanha e partes do norte da África.

9. Ordem social bene�ciada com as conquistas romanas, 
proveniente dos o�ciais da cavalaria, e que se enriqueceu 
em atividades voltadas para o comércio e as �nanças.

10. Nome dado aos cidadãos romanos de sexta classe, os 
mais pobres, sem propriedade, e cuja utilidade para o 
Estado era gerar �lhos para engrossar as �leiras do 
exército romano. 

11. Eleito tribuno da plebe em 134 a.C., propôs uma lei 
para limitar a quantidade de terras públicas que 
qualquer indivíduo poderia possuir, para distribui-las 
entre os cidadãos mais pobres. Acabou assassinado 
pelos senadores.

12. Tribuno da plebe que, em 124 a.C., retomou a 
campanha pela reforma agrária e teve o mesmo destino 
do tribuno anterior. 

13. Seu número não parou de aumentar ao longo de toda 
história da República em consequência das conquistas, e 
continuou crescendo no Império até o século II d.C.

14. Líder da mais famosa revolta escrava, iniciada em 72 a.C., 
em Cápua, no sul da península Itálica, e que reuniu dezenas 
de milhares de indivíduos.

15. Aliança política entre três líderes militares para governar 
Roma e seus domínios como forma de superar a crise pela 
qual passava a República.

16. Comandante militar, famoso por suas conquistas na 
Gália que, em 46 a.C., estabeleceu uma ditadura pessoal 
concentrando em suas mãos todos os poderes. Acabou 
assassinado em pleno Senado dois anos depois.
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