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Resolva a cruzadinha
1. Nome e título do primeiro imperador de Roma, título que
significava “o venerado”, o escolhido pelos deuses.
2. Órgão político da época da República que foi mantido
durante o Império, porém com poderes reduzidos.
3. Expressão usada para chamar os séculos I e II da Era Cristã
em que cessaram as guerras civis e o Império Romano
estabilizou suas conquistas.
4. Nome dado pelos romanos ao mar Mediterrâneo
significando que todas as terras banhadas por suas águas
pertenciam a Roma.
5. Imperador em cujo governo (97-117 d.C.) o Império
Romano atingiu o máximo de sua extensão com as
conquistas da Dácia, Armênia e Mesopotâmia.
6. Idioma oficial do Império Romano e ensinado nas escolas
espalhadas por todos domínios romanos.
7. Província considerada o celeiro do Império Romano pois
fornecia trigo, além de papiro e linho.

8. Uma das províncias mais ricas do Império Romano,
fornecedora de azeite, ouro, prata, cobre, chumbo e estanho.
9. Província romana no Oriente Médio onde Jesus nasceu e
foi crucificado.
10. Nome da rota comercial usada para transportar a seda
e a porcelana da China para as famílias romanas ricas.
11. Continente de onde vinham animais selvagens para as
arenas romanas, além de ouro em pó e marfim.
12. Construção romana, existente em todo império (só
Roma possuía 14) para levar água às cidades, abastecer
fontes, termas e sanitários públicos.
13. Nome do local considerado o coração da cidade
romana, com os edifícios mais importantes (templos,
monumentos, basílicas e mercado), onde ocorriam as
proclamações e os desfiles.
14. Reino africano que os romanos tentaram conquistar, mas
foram derrotados e tiveram que assinar um acordo de paz.
www.ensinarhistoriajoelza.com.br
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