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1: Observa atentamente o friso cronológico e refere o nome dos povos do mediterrâneo que estudaste. 

              

 

2: Lê atentamente: 

 A chegada dos romanos à Península Ibérica deu-se no ano de 218 a. C. 

2.1 – A partir da data acima indicada, identifica o século a que esta se refere. 

              

 

 

 

 

 



 

Doc. 2 Império Romano  

 

 
 

2.1. A partir da observação do doc. 2 escreve no mapa o nome da Península onde se situa a 

cidade de Roma. 

 

2.2. Preenche os espaços em branco. 

 

2.3. Nome dado ao mar mediterrâneo no Império romano: 

 

 

2.4. Vasto território controlado por um Imperador: 

 

       

  2.4.O Itinerário Antonino é um documento escrito sobre a vasta rede de: 

 

Doc. 3  Etapas da conquista da península Ibérica 

 

Etapas da conquista romana 

na Hispânia 218-19 a. C. 



 

3: A partir da observação do doc. 3 completa a tabela: 

Período da conquista Povos 
 

218 a. C. a 200 a. C.  
 

 Lusitanos, carpetanos 
 

75 a. C.- 19 a. C. 
 

Astures 

 

3.1. Em quantas fases se dividiu a conquista da península Ibérica pelos romanos? 

3.2. Qual a zona que facilmente aceitou o domínio romano? Justifica a tua resposta. 

3.3. Qual o nome do povo que ofereceu forte resistência à conquista romana? 

3.4. Qual o nome do chefe lusitano que foi assassinado, a pedido dos romanos? 

3.5. Em que ano termina a conquista de toda a Península Ibérica? 

3.6. Elabora um pequeno texto, sobre o modo de vida dos lusitanos. Utiliza as seguintes palavras:  

castros; pastorícia; agricultura. 

 

4: Relembra os principais contributos legados pelos romanos para a nossa civilização. 

             

              

5: Lê atentamente: 

Doc 4  Nós, os cristãos somos os únicos a quem se recusa o direito de ter a religião que entendermos e os únicos 

a ser perseguidos pelas nossas crenças. No entanto, a vossa crueldade de nada serve. Só nos mantem mais 

persistentes. 

         Tertuliano,Apologia, século II 

(adaptado) 

3.1: Qual o nome da religião a que o autor do doc. 4 faz referência? 

              

3.2: Qual a região do Império Romano onde surgiu esta religião? 

              

3.3: Recorda as ideias principais do Cristianismo. 

               

4: A partir do friso cronológico, indica o nome dos povos bárbaros que invadiram a Península Ibérica. 

              


