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 Cronologias Terríveis 
 

- Qual o grande inimigo de Roma que levou à primeira Guerra Púnica? 

- Em que ano começou a primeira Guerra Púnica? 

- Quem ganhou essa Guerra? 

- Em que ano se deu a terceira Guerra Púnica? 

-Quando é que o Imperador Adriano começou a construir a Muralha no Norte da Inglaterra? 

- Porque é que entre 235 e 285 houve mais de 20 imperadores? 

- Porque é que o Imperador Constantino ficou conhecido? 

- Quando é que o Cristianismo passou a ser Religião Oficial de Roma? 

- Em que ano acaba o Império Romano do Ocidente? 

 

 O Miserável Exército Romano 

 

Se fosses um soldado romano… 

- Usa este questionário de dez perguntas com escolha múltipla para encontrares curiosidades sobre 
este exército. 

 

O exército romano miseravelmente inteligente… 

- Explica o que acontecia aos jovens das terras conquistadas pelos romanos quando não queriam 
combater no exército romano. 

 

Adequar o castigo ao crime… 

- Indica três tipos de castigos que eram aplicados aos exércitos romanos quando não obedeciam às 
ordem dadas. 

 

Que a recompensa corresponda à ação… 

- Indica dois aspetos que mostrem o lado bom de se pertencer ao exército romano. 

 

Não adoeças! 

- Como é que os médicos anestesiavam os seus pacientes? 

 

 Os Celtas sanguinários 

- Usa este questionário de dez perguntas com escolha múltipla para conheceres a inteligência de 
Vercingétorix( chefe celta) na resolução de problemas. 

- Neste capítulo, encontras ainda a importância que os celtas davam às cabeças. 

- Explica a forma como os romanos tratavam os escravos (pág.36). 

 

 Os Bretões batalhadores 

- Porque é que os romanos chamavam bárbaros aos outros povos? 

- Quem eram os druidas? 

- Como era a higiene dos bretões? 

- Explica quem foi Boudica. 

- Segundo o diário provável de Caratacus, quanto tempo demoraram a chegar a Roma? 
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- Quem era o Imperador nessa altura? 

 

 Os miseráveis chefes romanos 

- Identifica o último Rei romano. 

- O que era o Senado Romano? 

- O que aconteceu a César no dia 15 de Março de 44 a.C.? 

- Quantos anos durou o governo do Imperador Tibério? 

- Qual era o seu pior hábito? 

- Qual o Imperador que se seguiu a Tibério? 

- Qual o ato deste imperador que foi considerado mais miserável? 

- Quantos anos durou o governo do Imperador Cláudio? 

- Como terminou a sua vida? 

- Nero foi considerado pelo mundo cristão como um dos imperadores mais cruéis. Explica porquê. 

 

 

 A infância dos miseráveis romanos 

 

- Como era a vida das crianças no tempo dos romanos? 

- Quem ia à escola nesse tempo? 

- Qual o material que usavam na escola? 

- Algumas curiosidades sobre a vida das raparigas…  

    . Com que idade uma rapariga estava pronta para casar? 

    . De que eram feitos os cremes depilatórios? 

 

 Os jogos e as diversões dos miseráveis romanos 

 

- Refere quatro tipos de jogos modernos que os romanos também tinham. 

- “Dez verdades sobre as lutas com gladiadores” – indica seis tipos de animais que eram trazidos 

para os espetáculos. 

 

 A comida dos miseráveis romanos 
 

Aqui, encontras vinte factos desagradáveis sobre a comida no tempo dos romanos. Descobre, por 

exemplo, os tipos de bebidas deles. 

Apresentam-te também neste capítulo os “menus diários” e dos grandes banquetes. 

E, claro, após um grande banquete, o melhor é ter sempre remédios à mão – conhece algumas das 

curas que o romano Cássio apresenta na sua carta.  

 

 As Religiões dos miseráveis romanos 

- Indica o nome do deus que protegia as dispensas das casas dos romanos. 

- Explica por que razão os chefes militares inspecionavam o fígado de alguns animais. 

- Indica a data em que foi aprovada a Lei da Tolerância ao Cristianismo. 

 

 Miseráveis factos romanos 
 

- Realiza o teste de verdadeiro ou falso e verifica quantos pontos 

obténs. 

 

 


