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QUESTIONÁRIO
Após teres lido o livro 900 História de um rei de Pedro Soromenho, com
atenção, assinala, colocando um círculo na alínea que contém a
afirmação correta.
1. D.Teresa, filha do grande imperador da Hispânia, chegou a Guimarães:
a) na manhã de 26 de julho de 1109
b) na noite de 25 de julho de1109
c) na tarde de 25 de julho de 1109
2. D. Afonso Henriques nasceu com:
a) com um problema nos membros superiores
b) com um problema no tronco
c) com um problema nos membros inferiores
3.

Quem criou D. Afonso Henriques e fez dele um rei foi:
a) o cavaleiro Francisco Trava
b) o aio Egas Moniz
c) uma aia de D.Teresa

4. D. Teresa vivia aliada aos Trava no:
a) castelo de Coimbra
b) castelo de Santarém
c) castelo de Guimarães
5. D. Afonso não tinha cavaleiro que o protegesse, por isso era protegido:
a) pela cruz que aparecia no seu escudo
b) pela espada que trazia
c) pelo símbolo que tinha no elmo
6. No dia 24 de junho de 1128, deu‐se a fatídica batalha entre mãe e filho no:
a) campo de Aljubarrota
b) campo de S. Mamede
c) campo de Porto Salvo
7. D. Teresa eTrava foram feitos prisioneiros numa fortificação, mas:
a) foram resgatados, mais tarde, pelos espanhóis
b) mais tarde conseguiram fugir
c) foram, mais tarde, libertados por D. Afonso
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8. Coimbra era um dos maiores centros de trocas comerciais da altura, uma:
a) cidade estratégica
b) cidade neutra
c) cidade problemática
9. Afonso Henriques afrontou D. Afonso VII e este quis:
a) que alguém o matasse por tamanha ousadia
b) que alguém o vigiasse
c) que alguém pagasse por tamanha ousadia
10. Egas Moniz com a vergonha da mentira apresentou‐se perante Afonso VII:
a) para pedir clemência por D. Afonso Henriques
b) com a família para pedir desculpas
c) com a família para serem condenados à morte
11. D. Afonso Henriques morria de amores por:
a) Châmoa, uma mulher com personalidade forte e vincada
b) Matilde, uma mulher bela e não rancorosa
c) Teresa, uma mulher determinada e destemida
12. D. Afonso Henriques não conseguia esquecer:
a) os fatídicos episódios de Celmes e de Egas
b) a sua difícil infância
c) o pacto de tréguas entre Celmes e Egas
13. Entre os dois primos, D. Afonso Henriques e D. Afonso VII foi celebrado a 4 de
junho de 1137, na catedral de Santa Maria:
a) um tratado marítimo
b) um pacto de tréguas
c) um tratado de guerra
14. D. Afonso Henriques venceu Yusuf e os seus almoráveis a 25 de julho de 1139:
a) na batalha de S. Mamede
b) na batalha do Salado
c) na batalha de Ourique
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15. Milhares de portucalenses emocionados e esperançosos com a vitória de D.
Afonso no Além‐Tejo:
a) preparam‐lhe uma distinta recepção
b) preparam‐lhe uma enorme festa
c) pediram‐lhe ajuda
16. O primo de D. Afonso Henriques não gostando que lhe capturassem vários
apoiantes, defrontou‐o:
a) no Vale do Vouga
b) no Vale do Vez
c) no Vale de Zamora
17. Mais tarde assinaram o Tratado de:
a) Tordesilhas
b) Lisboa
c) Zamora
18. D. Châmoa teve um filho bastardo, Fernando Afonso, filho de:
a) D. Francisco de Trava
b) D. Afonso Henriques
c) D. Henrique
19. D. Afonso para assegurar herdeiros ao trono casou com:
a) D. Teresa de Aragão
b) D. Châmoa
c) D. Matilde de Sabóia
20. O tratado de Zamora consagrou o condado portucalense em reino, nascendo
Portugal a:
a) 5 de outubro de 1100
b) 5 de outubro de1910
c) 5 de outubro de 1143
21. A 25 de outubro de 1147, Afonso conquistou Lisboa com a ajuda preciosa de:
a) Egas Moniz
b) Martim Moniz
c) Frei Moniz
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22. Quem o ajudou na conquista do castelo, em Lisboa, morreu:
a) enforcado nas muralhas do castelo
b) afogado no fosso
c) entalado nos portões do castelo
23. Em 1147, D. Matilde deu à luz:
a) um menino chamado Henrique como o avô
b) uma menina chamada Teresa como a avó
c) um menino chamado Fernando Henrique
24. Porém, D. Afonso não esquecia Châmoa que ficara:
a) zangada com o rei
b) novamente grávida do rei
c) desterrada por ordem do rei
25. O rei D. Afonso Henriques teve mais:
a) três filhas
b) três filhos
c) dois filhos
26. O seu filho, o pequeno Henrique faleceu aos 8 anos de idade:
a) após uma queda do cavalo
b) após semanas de dor e agonia
c) após um torneio de cavaleiros

27. Trinta anos após a batalha de S. Mamede, o rei de Portugal, entrou no
castelo de:
a) Santarém e desfraldou a sua bandeira
b) Évora e desfraldou a sua bandeira
c) Alcácer do Sal e desfraldou a sua bandeira
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28. Foi na conquista deste castelo que D. Afonso reparou num:
a) valente soldado chamado Geraldo
b) corajoso archeiro chamado Geraldes
c) salteador chamado Geraldo Geraldes

29. Geraldo Sem‐Pavor fez um acordo:
a) tornando‐se aliado de peso de D. Afonso Henriques
b) prometendo atacar o inimigo em Inglaterra
c) tornando‐se aliado de Francisco Trava

30. D. Afonso Henriques foi ferido e entregue como refém a D. Fernando de Leão:
a) na batalha de Ourique
b) na batalha de S. Mamede
c) na batalha de Badajoz
31. Aos 60 anos, D. Afonso Henriques deixou de ser uma ameaça porque:
a) ficou proibido de montar a cavalo
b) ficou preso
c) foi desterrado para o Norte de África
32. Após a sua libertação, D. Sancho, filho de Afonso Henriques, levou‐o até às
termas de S. Pedro do Sul para:
a) escondê‐lo
b) sarar as suas feridas
c) se ver livre dele
33. A 15 de março de1170, D. Sancho foi empossado Cavaleiro pelo:
a) arcebispo D. João Peculiar
b) rei de Leão
c) próprio D. Afonso Henriques
34. Cansado, incapacitado e fraco D. Afonso regressou ao:
a) castelo de Guimarães
b) castelo de Coimbra
c) castelo de Évora
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35. D. Afonso Henriques recebeu aos 70 anos de idade a bula” Manifestis
Probatum”que:
a) lhe concedia alguns poderes
b) a governação de algumas terras
c) lhe concedia o estatuto de rei e ao condado, o de reino.
36. Seis anos depois, o primeiro rei de Portugal faleceu e foi:
a) enterrado em Coimbra
b) sepultado debaixo da cruz pela qual lutara
c) sepultado num jardim
37. A seus pés, na sepultura tinha um leão de ouro que:
a) fora oferecido por D. Matilde, sua mulher
b) fora oferecido pelo amigo e conselheiro D. João Peculiar
c) fora oferecido por D. Châmoa, sua amante.
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Completa o seguinte texto baseado na obra:

Há____________ anos, em 1109, nasceu o corajoso _____________________________.

Armou‐se______________________ ainda ____________. Lutou contra a ___________
e opôs‐se a seu _________________ o __________________ da Hispânia.
Como conquistador travou ___________, conquistou _______________ , derrotou ____
e formou o ___________________ de _________________. Foi pela _______________
que o derrotaram. Como homem, teve uma infância ___________________, paixões
________________ e um casamento de _________________________. Teve de
enfrentar a maldição ___________. Foi ignorado pelo Papa durante muito ________,
foi o próprio ____________ que o aclamou de ______. Só aos _______ anos é que
recebeu a bula que lhe concedia o estatuto de ______ e ao condado o estatuto de _____
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