
 

 

Tarefa Mínima 17 – Prof. Rodrigo - História 
 
01.  

Caminho para El Dorado 
Tulio (Kevin Klin e Miguel (Kenneth Branagh) são dois vigaristas que vivem de pequenos golpes. A 

sorte começa a mudar quando eles ganham um mapa que os levaria à cidade perdida de El Dorado, 
também conhecida como a cidade do ouro. Só que eles têm um pequeno problema: estão presos no navio 
do explorador espanhol Cortez. Após uma fuga ousada, em que contam com a ajuda de um esperto cavalo 
chamado Altivo, eles partem rumo cidade perdida. Mas suas dificuldades estão apenas começando. 

 

 
 

A animação Caminho para El Dorado retrata de maneira fictícia as civilizações Pré-Colombianas, juntando 
de maneira indiscriminada elementos das culturas Maias, Incas e Astecas para compor o cenário do filme. 
 
Sobre esses três povos representados no filme, observe as informações abaixo e IDENTIFIQUE a qual povo 
cada uma delas pertence: 
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02. 

 
O Império Maia, centrada nas planícies tropicais do que é hoje a Guatemala, atingiu o auge de seu 

poder e influência em todo o século VI dC. Entre os vários alimentos que integravam a dieta alimentar dos 
maias, podemos destacar o milho, produto de grande consumo, o cacau, o algodão e o agave. Para ampliar 
a vida útil de seus terrenos, os maias costumavam organizar um sistema de rotação de culturas. 

 
Analise a afirmativa correta sobre os maias e sua organização política: 
a) Apesar do grande sucesso econômico proveniente de seus avanços tecnológicos e científicos, os maias 

não estabeleceram um império centralizado. 
b) A civilização maia foi a principal força de oposição à invasão espanhola do século XVI e por isso sua 

cultura ainda permanece viva na América Central. 
c) Por não possuírem técnicas avançadas de agricultura, os maias se tornaram um povo guerreiro, que 

vivia da pilhagem das cidades de impérios vizinhos. 
d) Dentro da sociedade maia não havia hierarquia. As decisões eram tomadas a partir de assembleias em 

que todos poderiam participar. 
e) O contato com os espanhóis no século XVI trouxe aos maias aspectos técnicos e científicos que não 

dominavam, como a escrita e a matemática. 
 
03.  

 
Sacrifícios humanos representados em uma pintura Maia 

<http://hypescience.com/> 
 

Os sacrifícios humanos faziam parte da religião Maia, que: 
a) nunca conseguiu ser civilizada. 
b) negava o valor da vida humana. 
c) concedia seus sacerdotes à morte. 
d) realizava forte tráfico de órgãos. 
e) acreditava em múltiplos deuses. 

 



Exercícios Complementares 
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04. A imagem abaixo nos mostra uma das técnicas utilizadas na agricultura inca, o que facilitou o plantio em 
regiões montanhosas e com grandes altitudes. Na região eram plantados o milho, feijão, batata e a 
pimenta. 

 

 
http://blog.lojasbeagle.com.br/wp-content/uploads/2013/03/beagle-machu-picchu-3.jpg 

 
Essa técnica ficou conhecida por: 
a) Aquedutos em terraços 
b) Quéchua 
c) Quipus 
d) técnica em irrigação 
e) Técnica em terraços 

 
05. Por volta do século XV, os incas dominaram áreas que hoje equivalem aos territórios de Peru, Bolívia, 

Equador, Argentina e Chile, estendendo-se ao longo das cadeias montanhosas dos Andes.  
 

 
http://muitaviagem.com.br/wp-content/uploads/2014/09/mapa-cusco-imperio-inca.jpg 

 
Para um império de tamanha extensão, os incas contaram com uma organização política em torno de uma: 
a) Administração bastante centralizada em torno do Sapa Inca, nome dado ao imperador. 
b) Administração em cidades-Estados não unificadas. Cada uma possuía seu próprio governante. 
c) Administração em Estados Nacionais. Cada um com seu governante, mas que deviam obediência ao 

imperador. 
d) Administração familiar. Cada aldeia era governada pelas famílias mais antigas da região. 
e) Administração comunitária, sem a presença de um grande líder. Os anciãos eram responsáveis pela 

administração. 
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06.  

 
Viracocha, Deus criador na mitologia Inca 

 
Civilização altamente desenvolvida culturalmente, os Incas formaram-se na região da América andina. 
Sobre a formação política desta civilização, é correto afirmar que: 
a) dividiu-se em diversas cidades estados comandadas por sacerdotes. 
b) possuía organização política que se descentralizou com a formação imperial. 
c) sua administração era extremamente centralizada na figura do imperador. 
d) priorizou governos locais autônomos em lugar de um governo centralizado. 
e) sua cultura desapareceu com o processo de dominação espanhola no século XV. 

 


