
CUESTIONARIO 

VIAS E PONTES DE LATINIDADE. 

I. Completa  as frases seguintes botando man das expresión que aparecen ao 

final deste exercicio. (Le con atención todos os textos do Power Point. 

Especialmente o da última diapositiva) 

1. As vías son unha mostra máis da ………………………………………………. do 

Imperio. 

2. Roma imponse non só pola forza senón tamen pola  ………… 

………………………………, cuxo signo máis visible é  ……………………………  

3. ………………………………………… e ………………………………………. son dous aspectos 

moi significativos do proceso de romanización. 

4. As conquistas romanas van acompañadas dunha  gran …………………… 

………………………………….que transforma o territorio. 

Obra pública, urbanización, construción de calzadas, romanización, 

civilización 

II.-¿Por que cando falamos das Viae falamos de 85.000 km. de poder? ¿Qué esferas 

do poder dependen das Viae? 

- 

III.-¿En qué se diferencian as viae militares das consulares? 

- 

IV.- ¿Con que nome latino se denominan as vías secundarias? 

- 

V.- ¿Cantas vías chegan a Roma? 

- 

VI.-¿Cantas das anteriores eran principais? 

- 

VII.-¿Que accidentes xeográficos seguía o trazado das Viae de Hispania? 

- 

VIII.-Cita as principais Viae de Hispania: 

- 



IX.-  Cita algun dos núcleos urbanos de importancia que cruzaban. 

- 

X.- Segundo o Itinerario de Antonino en Galicia existen tres viae principais: ¿Que 

numeración lles corresponde a cada unha delas e que poboacións, hoxe coñecidas, 

 cruzaban? ¿En que cidade conflúen? 

- 

- 

- 

XI.- Cita algún xacemento arqueolóxico  na Via XVIII 

- 

XII.-¿Por  que características sabes que unha ponte é de orixe romana? 

- 

XIII.- Cita algunha ponte inequívocamente romana e sitúaa xeograficamente 

- 

XIV.- ¿Que núcleos importantes de poboación están en contacto grazas a Vía XVIII e 

a que minas daba servizo? 

- 

- 

XV. -¿Que pasos deben seguir os construtores dunha via para lograr un bo 

asentamento do pavimento? 

- 

XVI.- ¿Que é o rigor? 

- 

XVII.- ¿Que é a groma? 

-- 

XVIII.- ¿Que  se entende por statumen? 

- 

XIX.- ¿Como se chama a capa de pelouros, arxila e area que se colocaba sobre o 

statumen? 

- 

XX.- ¿Que forman tiñan as lousas do pavimento? ¿Cal é a razón desta forma? 

- 



- 

XXI.-¿Como conseguían salvar os terreos pantanosos? 

- 

XXII.- ¿Cal é a Vía máis famosa de Italia e que ciudades unía  e que dificultades debía 

salvar? 

- 

XXIII.- ¿Cita outras Viae coñecidas da península italiana e cal era a súa función 

principal e coñecida? 

- 

XXIV.- ¿Que era o Milliarium Aureum? 

- 

XXV.- ¿Como se denominaba o tipo de transporte máis común? 

- 

XXVI.-¿Como se denominaba o tipo de coche que utilizaban as mulleres? 

- 

XXVII.- ¿Qué se entende por cauponae? 

- 

XXVIII.- ¿Qué se entende por mutationes? 

- 

XXIX.- ¿Qué eran as mansiones? 

- 

XXX.- ¿Qué información proporcionaba o Itinerario de Antonino sobre as vías? 

- 

 


