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FICHA DE HISTÓRIA – 7º ANO 

 

Fonte 1 - Mapa das estradas no Império Romano   

 O Império Romano 
 

1. Observa o mapa (fonte 1) tendo 
em atenção as letras A, B e C: 
 

1.1. Que cidades estão 

representadas pelas letras A 
e B? 
 

1.2. Como chamavam os 

romanos ao Mar designado 
pela letra C? Indica uma 

razão que levasse os 
Romanos a chamá-lo assim. 

 
2. Observa novamente a fonte 1 e 

explica dois motivos que mostrem 

a importância das estradas para o 
império romano. 

 
 

 

Roma – sociedade e política 

Fonte 1 – A pirâmide social romana Fonte 2 – Augusto  
 

 

 

Augusto exerceu a justiça (…). Fez 

alterações nas leis, reformulando 

algumas por completo (…). Decidiu criar 
um conselho onde analisava os assuntos 

do Estado e tomava decisões (…). 
 

Suetónio, As vidas dos Doze Césares, séc. I d. C. 
(adaptado) 

 
1. Observa a fonte 1 e responde: 
 

1.1. Que grupo social está assinalado 

com a letra A? 
1.2. E com a letra B? 

1.3. Indica uma obrigação de quem 
pertencia ao grupo social 

identificado com a letra A. 

 
2. Lê a fonte 2 e responde: 

 

2.1. Em que lugar da pirâmide 
social ficaria Augusto? 

 

2.2. Associa cada uma das expressões da fonte 2 apresentadas na coluna A aos poderes políticos enunciados 
na coluna B. Liga cada número a apenas uma letra. Escreve essa associação na tua folha de respostas. 
 

Coluna A Coluna B 
 

(1) “Augusto exerceu a justiça” 
(2) “Fez alterações nas leis” 

(3) “Analisava os assuntos do Estado e tomava decisões” 
 

(A) Poder legislativo 
(B) Poder executivo 
(C) Poder judicial 
(D) Poder militar 
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2.3. Seleciona a opção que permite completar a seguinte frase: 

 

Quando Augusto passou a controlar todos os poderes políticos transformou Roma    
 

a) numa democracia. 

b) numa monarquia. 

c) numa república. 

d) num império. 

 
 

Roma – religião, arte e cultura 
 

Fonte 1 – Panteão (dedicado a todos os deuses) Fonte 2 – Busto de Caius Mário 

 
Roma, séc. II d. C. 

 
Museus do Vaticano, Roma, séc. I  

 

 

1. Observa a fonte 1 e responde: 
 

1.1. Por que se pode dizer que os Romanos eram politeístas? 
 

1.2. Que tipo de culto se realizava no Panteão?  
 

1.3. A partir da análise da fachada do Panteão apresenta três aspetos que mostrem a influência grega na 

arte romana. 
 

1.4. Seleciona a opção que permite completar corretamente a frase seguinte: 
 

A maior inovação arquitetónica dos romanos, visível no Panteão, foi 
 

a) o friso. 

b) a cúpula. 

c) a coluna. 

d) o frontão. 
 

2. A partir da observação da fonte 2 indica a principal característica da escultura romana. 

 

Roma e os outros povos 

Fonte 1 – Opinião de um romano sobre as conquistas de 
Roma 

Fonte 2 – Opinião de um bretão sobre as conquistas de 
Roma 

Tu [Roma] formaste para as nações mais diversas uma 

mesma pátria. Aos povos sem lei que tu conquistaste é 
benéfico estarem sob o teu domínio e ofereceste aos 

vencidos a partilha das tuas próprias leis.  
 

Rutílio Namaciano (prefeito de Roma), De reditu suo, séc. V 
(adaptado) 

Os Romanos são bandidos que cobiçam o mundo 

inteiro. Depois de conquistarem as terras, vão pilhar os 
mares. (…) Roubar, massacrar, pilhar, eis o que os 

Romanos chamam, na sua falsa linguagem, civilizar. 
 

Discurso de um chefe bretão derrotado por Roma 
In Tácito, Vida de Júlio Agrícola, séc. I (adaptado)   

 
1. A partir da leitura das fontes 1 e 2 diz se os autores das duas fontes estão de acordo quanto à forma como 

Roma tratou os povos vencidos. Justifica a tua resposta. 
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2. Identifica na tua folha de respostas se as afirmações A, B, C e D sobre a herança romana são verdadeiras 

ou falsas usando V (verdadeiro) ou F (falso). Sabendo que uma delas é falsa, reescreve-a corretamente na 

folha de respostas. 
 

A – A romanização foi um processo de transmissão do modelo de vida romano aos povos conquistados. 
 

B – O direito romano era um conjunto de leis que regulava as relações entre os indivíduos (direito privado) e 

entre estes e o Estado (direito público). 
 

C – O urbanismo foi uma forma de planificar e organizar as cidades e vilas no Império. 
 

 D – Os aquedutos romanos foram fundamentais para transportar mercadorias para as cidades. 
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