
              TEMA 12 - 13 ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

RESPOSTAS ÁS PREGUNTAS – É IMPORTANTE QUE CORRIXADES, SERVE TAMÉN COMO REPASO 

 

1- QUE POBOS  E CULTURAS VIVÍAN NA PENÍNSULA IBÉRICA ANTES DA 

CHEGADA DOS ROMANOS? 

Celtas, Iberos, gregos, fenicios, cartaxinenses, tartésicos, castrexos , etc 

2-QUE ERAN  OS CASTROS , CITA ALGÚN? 

Eran povoados fortificados situados normalmente en outeiros, neles había casas de 

pedra de pranta circular e telledocónico feito con colmo, material vexetal. Castro de 

Baroña, Santa Tegra,  Castro deVigo,  castro de Viladonga, etc 

3-QUE IMAXEN APARECE NAS PÁXINAS 218-219 DO LIBRO? 

O fermoso castro de Baroña á beira do mar 

4-QUEN ERAN SEGUNDO A LENDA  RÓMULO E REMO? 

Dous irmáns xemelgos, fillos do deus Marte, que abandonados no río Tíber, foron 

amamantados por unha loba. Rómulo matou a Remo nunha liorta ,e, logo, fundou 

Roma noa ano 753 AC, foi o primeiro rei de Roma. 

 

5- Á BEIRA DE QUE RÍO SE FUNDOU ROMA? 

Do río Tíber 

6-QUE TRES PERÍODOS HOUBO AO LONGO DE 1000 ANOS DA HISTORIA DE ROMA? 

Monarquía, República e Imperio 

7-Quen eran os  grupos sociais principais?  

Patricios, Plebeos, Mulleres, escravos 

8-Que era o senado? E o Foro? 

O Senado era o órgano de goberno que rexía a república romana. Decidía sobre os asuntos 

económicos, etc. O Foro era o centro da vida da cidade de Roma , alí se atopaban os edificios 

públicos principais e ai se desenvolvía a vida social dos romanos. 

 

 



9- Quen eran os Tribunos da Plebe? 

Eran os encargados  de defender os intereses da plebe, da meirande parte da 

poboación, que pedía ter máis protagonismo e direitos na vida política, pouco a pouco 

foron arrincando direitos que acaparaban os patricios. 

 

10-Quen foi Xulio César? Explícao un pouco mirando as páxinas 242 e 243. 

 

Foi un militar e político romano que debido ás súas vitorias militares, foi collendo 

moito poder. Temendo que se convertise nun dictador, foi asesinado nun complot dos 

senadores no que participou o seu amigo Bruto no ano 44 AC (Antes de Cristo) 

 

11-quen foi o primeiro emperador de Roma? 

Octavio Augusto, fillo adoptivo de Xulio César. 

 

12-Que foi a Pax Romana? 

Foi un longo período de prosperidade, de paz, nos séculos I e II DC (Despois de Cristo) 

 

 

13 -Quen eran os escravos, que facían, e os libertos? 

Os escravos eran a forza principal de traballo, non tiñan direitos, eran considerados 

como obxectos ou como animais, podían ser de propiedade privada ou pública , 

traballaban nas minas de ouro e prata do estado, nas obras públicas, nas villae no 

campo, etc. Cando eran libertados polos seus amos chamábaselles libertos 

 

14- Quen foi Xesús de Nazaret, que relixión fundou? (páxinas 250-251 do libro) 

Foi o  fundador or da relixión cristina. Naceu en Palestina, era xudeo , dixo que el era o 

Mesías, as súas predicacións incomodaron aos altos representantes da igrexa xudea, e 

ás autoridades romanas polo que foi crucificado. Os seus seguidores, os discípulos, 

creron na súa doctrina e se chamaron cristiáns, foron perseguidos cruelmente polas 

autoridades imperiais romanas, até que cos emperadores  Constantino e Teodosio a 

relixión  cristiá foi autorizada e , logo, convertida na relixión oficial de Roma. 



 

 

 

 

15- Que causou a crise do imperio romano, que problemas tiña? 

Era un imperio inmenso,  xurdiron  problemas económicos e de inseguridade, debido 

aos ataques dos pobos bárbaros que dende fora do limes, da frontera do imperio, 

foron penetrando nos territorios do Imperio, até que o desfixeron na parte occidental, 

conquistando Roma no ano 476 DC 

 

16- Que fixo o emperador Teodosio para tentar defender o imperio dos ataques dos 

bárbaros e gobernalo mellor? 

Dividiu o imperio nunha parte Occidental con capital en Roma e outra parte oriental 

con capital en Constantinopla, logo chamada Bizancio.  Cada parte cedeulla aos seus 

fillos , Honorio e Arcadio. 

 

 

17- Cando comeza a Idade Media ( ver páxina 253) 

No no 476, coa conquista de Roma polos bárbaros, e dura até o descubrimento de 

América en 1492 por Colón, cando comeza a Idade Media. 

 

 

Foiche difícil este tema? Tes que repásalo no libro, e corrixir estas respostas cando 

chas envíe. 

 

 

 

 

 


