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#ESTUDOEMCASA 

 

BLOCO N.º 55  
DISCIPLINA HISTÓRIA A 

ANO(S) 10º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  • Aprendizagens essenciais. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Como ler um mapa. Sugestões para melhores resultados nos testes. 
Desenvolvimento do Tema “A unidade imperial em torno do imperador e de 

Roma”. Desafios de Avaliação. 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

Secundário/10.º ano 

PROPOSTA DE CORREÇÃO 

 
Desenvolva o Tema “A unidade imperial em torno do imperador e de Roma”, 
abordando os dois tópicos de orientação seguintes: 
 
 - Octávio César Augusto: a criação do novo regime do Império;  
 
 - Meios para a unidade  imperial: o culto a Roma e ao Imperador; 
 
Na resposta: 
 
 - Analise os dois tópicos de orientação, apresentando três elementos para cada 
tópico; 
 
 - Evidencie a relação dos elementos apresentados com o tema; 
 
 - Integre, pelo menos, uma informação relevante de cada um dos documentos 1 e 2. 
 

1. Tópico 
 
Foi em torno da figura do Imperador e da cidade de Roma que se edificou um 
vasto império mantido unido por vários meios. Roma, através da ação de um 
poderoso exército, conquistou extensos territórios e  construiu um Império que, 
até ao século I a.C., foi abalado por guerras civis e disputas pelo poder a que 



 

 

História A 10º ano- Bloco n.º 55                                                                                        Página 2 de 2  

Octávio pôs termo “as guerras civis acabaram ao fim de vinte anos”. Octávio 
recebeu vários títulos e poderes que lhe foram concedidos, em nome do Povo 
Romano. Octávio foi responsável pela criação do novo regime – o Império -, 
recebendo o título de imperador como refere o documento 1, “fui proclamado 
imperador”, título que lhe dava  o comando sobre o exército, passando a dispor 
do poder militar. Para além desse título, recebeu o título de “Príncipe do 
Senado” (Doc.1), o primeiro dos senadores. Octávio passou a deter todos os 
poderes, incluindo o poder religioso, reconhecido na atribuição do título de 
Augustos, o sagrado, em 27 a.C., e, em 12 a.C, o de “Pontífice Máximo” (Doc.2), 
o principal e mais influente dos sacerdotes. A concentração do poder nas suas 
mãos significou que o Senado, os Magistrados e os Comícios perderam 
influência, passando a depender da sua vontade e, por isso, declara que “depois 
dessa época, fiquei acima de todos em autoridade” (Doc.1). 
 
2º. Tópico 
Manter a unidade imperial era um desafio num território tão vasto, pelo que foi 
necessário recorrer a vários meios. Assim, podemos destacar, em primeiro lugar, 
que a unidade do mundo imperial foi garantida, ao longo de vários séculos pela 
existência de um exército numeroso, bem organizado e disciplinado que foi 
responsável pela Pax Romana, nas regiões conquistadas, garantindo a 
segurança, a ordem e a defesa da civilização romana sob o poder do imperador. 
Em segundo lugar, o culto a Roma e ao imperador favoreceu a unidade imperial. 
Por isso Octávio César Augusto criou a imagem de um império, com a capital 
centrada em Roma, cidade conquistadora e dominadora do mundo Antigo. 
Como Pontífice Máximo, Octávio autorizou a construção de altares e templos 
nas províncias, em honra das suas virtudes e do seu poder, em ligação com o 
culto à cidade de Roma.   
 
Conclusão 
A progressiva autoridade em torno da figura de Augusto e o culto imperial 
possibilitaram a união dos povos do Império, contribuindo para concretizar a 
unidade entre Roma, o Imperador e o Império. 

 
 


