Pergunta
Escreve o teu nome.
Onde nasceu a civilização
romana?

Tipo de pergunta Nível
Opções
Texto
1
Escolha múltipla
1
Nas margens do rio Tibre, na
Península Ibérica.; Nas margens do
rio Tibre, na Península Itálica.; Nas
margens do rio Tibre, na Gália.; Nas
margens do rio Tibre, na Britânia.;
Nas margens do rio Tigre, na
Península Balcânica.; Nas margens do
rio Tigre, na Península Itálica.

3

Escolhe as datas que situam
cronologicamente os seguintes
factos históricos: a) data da
fundação de Roma; b) época
imperial; c) queda do império
Romano do ocidente; d) queda
do império Romano do
Oriente.

Escolha múltipla

1

a) 753 a.C.; b) 27 a.C. a 476; c) 476; A
d)1453; a) 753; b) 27 a 476; c) 476;
d)1453; a) 753 a.C.; b) 27 a.C. a
1453; c) 476; d) 476 a.C.; a) 753
a.C.; b) 27 a 476; c) 476; d)1453

4

Escolhe a opção que identifica
as regiões do império
assinaladas no mapa.

Escolha múltipla

1

1 Hispânia; 2 Gália; 3 Judeia; 4
C
Dácia; 5 Grécia; 6 Macedónia; 7 Ásia
Menor; 8 Britânia.; 1 Hispânia; 2
Gália; 3 Dácia; 4 Judeia; 5 Grécia; 6
Macedónia; 7 Ásia Menor; 8 Britânia.;
1 Hispânia; 2 Britânia; 3 Gália; 4
Dácia; 5 Grécia; 6 Macedónia; 7 Ásia
Menor; 8 Judeia.; 1 Hispânia; 2
Britânia; 3 Gália; 4 Grécia; 5 Dácia; 6
Macedónia; 7 Ásia Menor; 8 Judeia.

5

Escolhe a opção que define o
conceito de romanização.

Escolha múltipla

1

Os povos bárbaros transmitiram a sua D
língua, a sua religião, os seus costumes
e a sua cultura aos romanos.; Adoração
do imperador, este é considerado como
um deus. ; Paz armada que os romanos
impunham aos povos conquistados.; Os
romanos transmitiram a sua
língua, a sua religião, os seus
costumes e a sua cultura aos povos
conquistados.

6

Quais os fatores de
romanização?

Escolha múltipla

1

Exército, direito, culto imperial,
D
cidadania romana, urbanismo, italiano e
estradas.; Exército, direito, culto
imperial, cidadania romana.; Exército,
direito, culto aos senadores,
cidadania romana, urbanismo, latim.;
Exército, direito, culto imperial,
cidadania romana, urbanismo, latim e
estradas.; Culto imperial, cidadania
romana, urbanismo, latim e estradas.

7

Quais eram as instituições
políticas do império?

Escolha múltipla

1

Senado, Comício, Conselho imperial e A
Magistrados.; Senado, Conselho
imperial, Areópago e Magistrados.;
Bulé, Areópago e Senado.

8

Quais eram os poderes do
imperador?

Escolha múltipla

1

Líder do Senado, da religião e nomeia C
senadores, jurisconsultos e
governadores.; Líder do exército, líder
do Senado e nomeia senadores,
jurisconsultos e governadores.; Líder do
exército, do Senado, da religião e
nomeia senadores, jurisconsultos e
governadores.; Líder do exército, do
Senado e da religião.

9

O imperador Caracala, em 212
d. C. concedeu a cidadania
romana a todos... (escolhe a
opção correta)

Escolha múltipla

1

...os escravos, estes passavam a gozar C
de direitos iguais.; ...os privilegiados,
estes passavam a gozar de direitos civis
superiores.; ...os homens livres do
Império, estes passavam a gozar de
direitos civis

1
2

Respostas Corretas
B

1

Pergunta

Tipo de pergunta Nível

Opções
iguais.
Possibilitam a deslocação de tropas,
comerciantes e funcionários
imperiais.; Possibilitam a deslocação
de povos bárbaros, comerciantes e
funcionários imperiais. ; As estradas
eram construídas com lajes de
pedra.; As estradas estavam ligadas à
cidade de Roma.; As estradas eram
sinalizadas por marcos miliários.

Respostas Corretas

10

De que forma as estradas
facilitaram a romanização?

Escolha múltipla

1

11

A "Pax Romana" era uma
atividade económica
desenvolvida nas cidades.
(Assinala com Verdadeiro ou
Falso)

Sim/Não

1

Verdadeiro; Falso

Falso

12

As pontes e estradas eram
Sim/Não
infraestruturas de comunicação e
circulação que foram
desenvolvidas pelos romanos.

1

Verdadeiro; Falso

Verdadeiro

13

O Fórum era um recinto onde
se realizavam as corridas de
carros puxados por cavalos.

Sim/Não

1

Sim; Não

Não

14

Escreve o nome do edifício em
Roma onde se realizavam as
lutas de gladiadores.

Texto

1

15

Escolhe a opção que explica a
frase: "A economia romana era
urbana, comercial e
monetária".

Escolha múltipla

1

16

Identifica a ordem social
constituída pelas chefias
militares romanas.

Texto

1

17

Ordena os grupos sociais
romanos do grupo mais
importante para o de menor
estatuto.

Ordenar por ordem 1

Ordem Senatorial; Escravos; Plebeus;
Ordem Equestre

ADCB

18

Os plebeus eram aqueles que
pertenciam às famílias
aristocráticas e que ocupavam
os principais cargos na
administração da cidade.

Sim/Não

Verdadeiro; Falso

Falso

19

Escreve o nome da língua
Texto
oficial do império romano.
A expansão romana impôs a
Escolha múltipla
mesma língua a dezenas de
povos diferentes, possibilitando
a comunicação entre eles e
originou as modernas línguas
latinas. Escolhe a opção que
indica as línguas que nasceram
do Latim.

1
1

Português, Francês, Italiano, Árabe e
Castelhano.; Português, Francês,
Italiano, Romeno e Castelhano.;
Português, Inglês, Italiano, Romeno e
Castelhano.; Português, Francês,
Italiano e Romeno.

B

21

Como se caracteriza a religião Escolha múltipla
romana até ao ano 380 d.C.?
(Escolhe a opção correta)

1

Politeísta com influência no povo
Lusitano.; Politeísta com influência na
civilização Grega.; Politeísta com
influência na religião da cidade de
Cartago.

B

22

Lê o documento: "O Meu
Escolha múltipla
mandamento é este: Que vos
ameis uns aos outros, como Eu
vos amei. Ninguém tem maior
amor do que aquele que dá a
vida pelos seus amigos." (Novo
Testamento, Evangelho

1

Amor ao próximo como a Deus e paz
entre toda a Humanidade.;
Generosidade e desapego pelos bens
materiais.; Ressurreição e vida eterna
para os que amam a Deus.

A

20

1

A

Coliseu
As trocas comerciais faziam-se com o C
uso da moeda nas aldeias.; A principal
atividade económica era a agricultura. ;
O comércio vai desenvolver as cidades
e promover o uso da moeda.
ordem equestre

latim

2

Pergunta
segundo S. João, 15) Escolhe a
opção que refere a ideia
principal do documento.

Tipo de pergunta Nível

Opções

Respostas Corretas

23

"O imperador Constantino, no Sim/Não
ano 313 d.C., tornou o
Cristianismo em religião oficial
do império."

1

Verdadeiro; Falso

Falso

24

Para proporcionar à população Escolha múltipla
um conjunto de espetáculos e
diversões foram construídos...

1

Teatro, Coliseu, Circo Máximo,
termas, pontes, estradas.; Teatro,
Coliseu, Circo Máximo, termas.;
Teatro, termas, pontes, estradas e
aquedutos.

B

25

O Fórum era o centro político,
social, religioso, artístico e
económico das cidades.

Sim/Não

1

Sim; Não

Sim

26

Os romanos mais humildes
viviam em domus.
Os patrícios normalmente
habitavam as ínsulas.

Sim/Não

1

Sim; Não

Não

Sim/Não

1

Verdadeiro; Falso

Falso

27

3

