História – 7.º Ano
Textos de Apoio
Aprender História com perguntas e respostas?
Onde se situa a Itália?
A Itália situa-se no norte do mar Mediterrâneo, na Península Itálica.
Quem fundou Roma, segundo a lenda?
Roma foi fundada por Rómulo e Remo, no ano 753 a.C..
Em que região da Itália se situa Roma?
Roma situa-se no Lácio.
Como se chamam os habitantes do Lácio?
Os habitantes do Lácio chamam-se Latinos.
Que língua falavam os Romanos e os Latinos?
Os Romanos e os Latinos falavam Latim.
Que povo vivia no Norte da Itália e dominou a cidade de Roma?
O povo que vivia no Norte da Itália e dominou a cidade de Roma eram os Etruscos.
Que cidade do Norte de África era rival de Roma?
A cidade fenícia do Norte de África, rival de Roma, era Cartago.
Como se chamaram as guerras travadas entre os Romanos e os Cartagineses?
As guerras travadas entre os Romanos e os Cartagineses chamavam-se Guerras Púnicas.
O que significa “Mediterrâneo” em Latim?
“Mediterrâneo” significa no meio da terra.
Que expressão usavam os romanos para se referirem ao Mediterrâneo?
Ao mar Mediterrâneo, os Romanos chamam “Mare Nostrum” (Nosso Mar) porque todos os
territórios situados à sua volta pertenciam ao Império Romano.
O que é um Império?
Um Império é um grande território dominado por um país. É também o regime político em que
quem governa é um Imperador.
Que regimes políticos existiram na história de Roma?
A história de Roma divide-se em três períodos, cada um dos quais corresponde a um regime político
diferente: Monarquia (era um rei que governava), República (eram magistrados que governavam,
especialmente dois cônsules) e Império (governava o Imperador).
Como foi possível a um pequeno povo da cidade de Roma conquistar um grande Império?
Os Romanos tinham um exército numeroso, muito bem equipado e bem treinado. Possuíam também
uma boa marinha de guerra.
Como se chamavam as unidades militares romanas?
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O exército romano estava organizado em Legiões que tinham entre 4000 e 8000 homens. As
Legiões subdividiam-se em Centúrias.
O que é a Romanização?
A Romanização é o processo de influência cultural que os romanos exerceram sobre os povos
dominados, transmitindo-lhes a língua, a religião, as leis e os costumes. Lentamente, todos os povos
do Império Romano foram adquirindo a cultura romana, transformando-se em cidadãos romanos,
semelhantes aos romanos.
Quem foram os agentes da Romanização, isto é, quem transmitiu a cultura romana aos povos
dominados?
A cultura romana era transmitida pelos soldados, pelos funcionários públicos, pelos colonos vindos
de Itália, pelos veteranos de guerra que se estabeleciam em partes longínquas do Império depois de
se reformarem, pelos padres e missionários cristãos depois de Roma ter dado liberdade religiosa aos
crentes. Todos eles transmitiam a sua cultura romana aos povos com quem contactavam.
O que é uma urbe?
Uma urbe é uma cidade.
O que é o urbanismo?
O Urbanismo é o sistema ou o método de organização e planeamento das cidades.
Como eram as cidades romanas?
As cidades romanas eram organizadas geometricamente, com ruas paralelas e perpendiculares. AS
ruas eram largas e tinham passeios. Por baixo delas passava a rede de esgotos. De noite havia
iluminação através de lamparinas de azeite. O centro da cidade era o Fórum.
O que era o Fórum?
O Fórum era uma praça pública, à volta da qual se situavam os mais importantes edifícios da
cidade, como templos, tribunais, o senado, bibliotecas e mercados.
Que edifícios se encontravam nas cidades romanas?
Nas cidades romanas havia termas (balneários públicos), anfiteatros (recintos de espectáculos),
teatros, hipódromos (recintos para corridas de cavalos), basílicas (salas para servirem de tribunal e
local de reuniões), aquedutos (estrutura composta de arcos para transporte de água), templos, arcos
do triunfo, etc..
O que é um Arco do Triunfo?
Um Arco do Triunfo é uma construção composta geralmente de três arcos que serve para
comemorar uma vitória militar ou uma conquista.
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