Museu da Região Flaviense
Nome: _________________________________________________________________
Vem à descoberta do Núcleo de Arqueologia e Pré-História, com a ajuda do roteiro e dos
textos das peças em exposição encontra a resposta correcta.
1. Qual a função do Museu?
Armazém de coisas velhas

Estudo, conservação e divulgação de colecções

2. O Museu tem em exposição…
Vestígios arqueológicos

Artesanato

Fardas

3. Que instrumentos encontras na vitrina da Indústria Lítica?
Mós

Aras

Pontas de seta

4. Encontra o vaso onde estão desenhados dois olhos. Qual o seu número?
3.2.12.

3.2.21

3.2.7.

5. Indica o material em que eram feitos os objectos de adorno simples.
Plástico

Barro e pedra

Lã

6. Para que serviam as mós?
Para cozinhar

Para lavar roupa

Para triturar os cereais

7. Que objectos foram descobertos na Fraga da Pitorga, em St.º António de Monforte?
Anel e bracelete

Punhal e colar

Machado e anel

8. Quem usava os objectos em ouro?
Qualquer pessoa

O chefe ou a elite guerreira

As crianças

9. Quem está representado na estátua-estela?
Uma mulher

Um guerreiro

Um pastor

10. Que objectos estão desenhados na estátua-estela?
Um colar e uma arma

Um vaso

Uma fíbula

11. A estátua-menir estava ligada a um culto. Qual?
Culto da mulher

Culto da fertilidade

Culto do sol

12. Como se chamavam os povoados (aldeias) dos Celtas?
Castas

Aldeia de celtas

Castros

13. Os Romanos eram naturais de que capital?
Lisboa

Madrid

Roma

14. Indica um vestígio da passagem dos Romanos pela cidade de Chaves.
Forte de S. Francisco

Ponte de Trajano

Torre de Menagem

15. Qual o nome da cidade de Chaves na época romana?
Aquae Flaviae

Flavias

Xavias

16. O Padrão dos Povos tem escrito o nome de 10 povos. Indica dois.
Valdanta e Mairos

Aquiflavienses eTamagani

Limici e Faiões

17. Em que língua está escrito o Padrão dos Povos.
Francês

Português

Latim

18. Descobre o nome de algumas das moedas usadas pelos romanos.
Euro e dólar

Escudo e denário

Sestércio e denário

19. Indica alguns objectos de adorno romanos.
Argolas e anel

Fíbulas e lenços

Pulseiras e relógios

20. A falera, peça muito bem decorada, era usada …
Nos arreios dos cavalos

No vestuário

Ao pescoço

21. Que tipo de vestuário usava a mulher romana.
Mini-saia

Túnica comprida pregueada

Calções

22. À noite, os romanos iluminavam as suas casas com…
Velas

Luz eléctrica (lâmpadas)

Lucernas

23. Qual o nome que os romanos davam à sua cerâmica de luxo?
Vista Alegre

Terra sigillata

Porcelana

24. Os cossoiros e pesos eram usados …
Na construção

Na tecelagem

Na religião

25. Os romanos cobriam as suas casas para se protegerem da chuva com…
Palha e colmo

Tegula e imbrex

Azulejo e mosaico

26. A colecção epigráfica (escrita na pedra) é constituída por…
Aras, lápides e estelas

Moedas e vasos

Mosaicos e canos

27. Qual a função dos Marcos Miliários? Serviam para…
Medir as distâncias

Enfeitar as estradas

Prender os animais

28. Quem escreveu o livro o Cronicão?
D. Afonso, duque de Bragança

Bispo Idácio

Vespasiano

29. Que povos levaram à queda do Império romano do ocidente?
Muçulmanos

Celtas

Suevos e Visigodos

Boa sorte!

