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Proposta de Correcção do Teste 

 
I.1.1 O domínio dos Romanos da Península Ibérica durou por 627 anos. Com efeito, antes de Cristo a ocupação fez-se durante 

218 anos e depois de Cristo por 409, o que resulta que o domínio romano perdurou 627 anos. 

 

I.2.1 Romanização é nome que se dá ao processo de transformação dos povos conquistados efectuada pelos romanos, 

através da introdução da sua língua, leis, cultura, tradições, modos de vida, religião, etc. 

 

I.2.2 Os Romanos pretendiam controlar completamente os seus territórios, mantendo a paz, por isso, tinham que deslocar 

regularmente o seu exército. Para que o seu poderoso exército se pudesse deslocar era necessário a construção de estradas e 

de pontes. Por outro lado, era importante a ligação entre as cidades do império e Roma, para comerciantes e funcionários do 

império que cobravam os impostos poderem deslocar-se – só assim poderiam chegar ao centro do império as riquezas da 

península. Interessava, ainda, aos Romanos uma importante rede de estradas, pois só assim, poderiam pôr em prática a 

romanização, isto é, divulgar a sua forma de vida, costumes e tradição, a sua língua, as suas leis, as suas técnicas de 

construção, etc. 

 

I.2.3 Como exemplos de vestígios da presença romana na nossa região podemos apontar os vestígios dos templos romanos 

presentes em Santana do Campo (Arraiolos) e em Évora. 

 

I.3.1 Uma religião monoteísta, como o Cristianismo, é uma religião cujos crentes (pessoas que seguem essa religião) 

acreditam e adoram um único deus. 

 

I.3.2 O principal profeta do Cristianismo foi Jesus Cristo. 

 

I.4.1 O mapa da figura 5 representa as invasões do Império Romano por parte dos povos bárbaros. Uma das principais razões 

do fim do Império Romano foi a grande quantidade de invasões do império: as invasões dos povos bárbaros. 

 

I.4.2 Dois dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano instalaram os seus reinos na Península Ibérica, como 

podemos observar pelo mapa da figura 5. Esses povos foram os Suevos e os Visigodos. 

 

 

II.1.1 Foram duas as principais razões dos Muçulmanos para conquistar outros territórios: por um lado, pretendiam expandir 

a sua religião – o islamismo – a outros locais e povos; por outro lado, procuravam locais onde pudessem melhorar as suas 

condições de vida. 
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II.1.2 Não, os Muçulmanos não conseguiram conquistar a totalidade da Península Ibérica, uma vez que foram travados pelos 

povos Cristãos que habitavam na península e que se refugiaram numa zona montanhosa a norte: as Astúrias. Aos territórios 

que conquistaram no sul da península, os Muçulmanos chamavam Al-Andaluz. 

 

II. 2.1 A Reconquista Cristã deu-se na direcção Norte/Sul.  

 

II.2.2 O objectivo dos Cristãos era recuperar as terras que tinham perdido para os Muçulmanos, isto é, pretendiam 

reconquistar o sul da península e, assim, alargar os territórios dos seus reinos. 

 

II.2.3 Os novos reinos Cristãos, como podem ser identificados no mapa da figura 7, eram o reino de Leão, de Castela, de 

Navarra, de Aragão e da Catalunha. Algum território actualmente português estava integrado no reino de Leão. 

 

II.3.1 O melhor exemplo de vila alentejana onde existem muitos vestígios da presença muçulmana é a vila de Mértola, como 

teremos oportunidade de verificar em visita de estudo. 

 

II.3.2 A herança muçulmana é muito grande. Destacam-se heranças na forma de construir edifícios, na agricultura (novas 

técnicas de rega), no artesanato (por exemplo, os padrões usados nos tapetes de Arraiolos), nas ciências (como a matemática 

e astronomia), na navegação e na língua. 

 

 

III.1.1 O acontecimento que serve de referência para a contagem do tempo em países como Portugal é o Nascimento de Jesus 

Cristo.  

III.1.2 O significado da abreviatura a. C. é antes de Cristo, enquanto que o significado da sigla d. C. é depois de Cristo. 

  

III.2 Lê atentamente as frases que se seguem e indica as verdadeiras e as falsas. Corrige as frases falsas. 

III.2.1 Falsa 

 O século I d. C. começou no dia 1 de Janeiro do ano 1 e terminou a 31 de Dezembro do ano 100. 

III.2.2 Falsa 

 O século XX começou no dia 1 de Janeiro do ano 1901 e terminou a 31 de Dezembro do ano 2000. 

III.2.3 Verdadeira 

 

III.3 Aponta o século a que pertence cada um dos seguintes anos: 

III.3.1 – Século II a. C 

III.3.2 – Século XX 

III.3.3 – Século XX  

III.3.4 – Século XVII a. C. 

III.3.5 – Século XXI  

 

III.4 Ordena cronologicamente os seguintes acontecimentos, do mais antigo para o mais recente: 

1º > B 

2º > A 

3º > E 

4º > C 

5º > F 

6º > G 

7º > D 

8º > H 

 

O Professor, 

Pedro Bandeira Simões 


