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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
01. Sobre o Império Asteca e seus povos, julgue os itens abaixo e assinale C para os certos e E para os 

errados. Justifique os itens errados. 
a) (C) (E) Como uma sociedade essencialmente agrícola, os astecas desenvolveram um modo de plantio em 

degraus, aproveitando ao máximo o relevo acidentado das montanhas para a irrigação.  
b) (C) (E) A base da economia asteca era a agricultura, e seu principal produto era o milho. Como era uma 

sociedade amonetária, muitas vezes pagavam os tributos com alimentos.  
c) (C) (E) Os astecas não resistiram o processo de colonização espanhola, pois esperavam ocupar cargos 

importantes na burocracia colonial e não eram povos guerreiros. 
d) (C) (E) Os astecas desenvolveram uma grande técnica agrícola chamada chinampa (ilhas artificiais de 

cultivo), onde plantavam e colhiam milho, pimenta, tomate, cacau etc.  
e) (C) (E) O Império Asteca não era um império homogêneo, isto é, não era uma unidade política, pois reunia 

diferentes povos subjugados ao imperador asteca. 
 
02. Sobre os Maias e Incas, julgue os itens abaixo e assinale C para os certos e E para os errados. 

Justifique os itens errados. 
a) (C) (E) Os maias e os incas formaram grandes impérios teocráticos e guerreiros. Chichen Itzá era a capital 

do Império Maia e Cuzco era a capital do Império Inca (Tawuntinsuyu). 
b) (C) (E) A base da economia desses povos era a agricultura. No entanto, os maias e os incas possuíam técnicas 

agrícolas diferentes. Os maias praticavam a coivara, por exemplo, enquanto os incas praticavam o 
terraceamento. 

c) (C) (E) As características da sociedade dos incas eram completamente diferentes da sociedade maia. A 
sociedade maia era uma socialmente igualitária e democrática, enquanto a sociedade inca era hierarquizada 
e estratificada. 

d) (C) (E) Tanto os maias quanto os incas desapareceram devido à colonização violenta e repressiva dos 
espanhóis.  

e) (C) (E) Os maias e os incas eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, muitos deles ligados a 
elementos da natureza. Por isso, suas sociedades eram teocráticas.  

 
 
 

 
 

Bons estudos.  
 

Cuidem-se! 
 

Abraços à distância. 
 

Prof. Rafael Nascimento 


