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MOMENTO REVISÃO



MOMENTO REVISÃO- EXERCÍCIOS

Agora é hora de revisar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO REVISÃO-MAIAS E INCAS

QUESTÃO- 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.



RESOLUÇÃO

A) Errado.

• Justificativa: Os maias não se organizaram em um império centralizado,
logo, não tinha uma capital. Eles se organizavam em cidades-estado,
independentes entre si. Os incas, sim, formaram um grande e poderoso
império teocrático.

B) Certo.

C) Errado.

• Justificativa: Ambas sociedades, maia e inca, eram guerreiras,
hierarquizadas e teocráticas. Nestas sociedades, o chefe político, religioso e
militar era considerado o representante dos deuses na Terra, e os
sacerdotes, nobres e altos militares tinham privilégios.

D) Errado.

• Justificativa: Os maias não entraram em contato com os colonizadores
espanhóis. Ainda hoje o desaparecimento dessa civilização é um grande
mistério. Há hipóteses sobre o seu desaparecimento: mudanças climáticas,
conflitos internos e epidemias. Os incas, sim, foram dominados pelos
espanhóis por meio de guerras de conquista.

E) Certo.



QUESTÃO DESAFIO (ENEM) - POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

(ENEM/2015) A língua de que usam, por toda a costa, carece de três letras; convém a
saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não têm
Fé, nem Lei, nem Rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto
conta, nem peso, nem medida.

GÂNGAVO, P M. A primeira história do Brasil: história da província de Santa Cruz a que
vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2004 (adaptado)

A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a
ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a:

a) simplicidade da organização social das tribos brasileiras.

b) dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização.

c) superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena.

d) incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses.

e) dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

Ao chegarem ao território brasileiro, os portugueses se depararam
com uma sociedade e com uma cultura que não existiam no
mundo ocidental europeu. Logo, suas reações foram uma análise
taxativa dentro dos parâmetros etnocêntricos em que viviam,
desvalorizando os padrões culturais nativos dos indígenas do
Brasil recém descoberto.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO/REVISÃO

1) Por que não podemos afirmar que o Império Asteca era
homogêneo e unificado? Justifique.

2) Quais são as hipóteses que buscam explicar o
desaparecimento da civilização maia?

3) Quais são as principais características religiosas dos Incas?
Explique.

4) Quais são as diferenças e semelhanças entre os povos
indígenas do Brasil?



RESOLUÇÃO

1) Por que não podemos afirmar que o Império Asteca era
homogêneo e unificado? Justifique.

RESOLUÇÃO: O Império Asteca não era homogêneo e nem
unificado porque não era uma unidade político, isto é, ele
reunia diferentes povos subjugados aos astecas. Estas outras
tribos eram obrigadas a pagar uma série de
tributos/impostos ao imperador asteca.



RESOLUÇÃO

2) Quais são as hipóteses que buscam explicar o
desaparecimento da civilização maia?

RESOLUÇÃO: Por não se saber ao certo o que causou o
desaparecimento dos maias, há algumas hipóteses
levantadas por historiadores e arqueólogos:

a) Desastres naturais como secas prolongadas, inundações e
epidemias;

b) Crises causadas pelos seres humanos: invasões violentas
e conflitos entre as diferentes tribos, além de levantes e
revoltas populares.



RESOLUÇÃO

3) Quais são as principais características religiosas dos Incas?
Explique.

RESOLUÇÃO: Os incas, assim como os demais povos indígenas
da América, eram POLÍTEÍSTAS, ou seja, acreditavam em
vários deuses. Ele acreditavam, por exemplo, que Virachocha
criara o Sol e a Lua, e através deles, a humanidade.

Para eles, as forças da natureza regiam a vida, e portanto,
entre seus principias deuses estavam o Sol (Inti), a lua, a
chuva, o trovão e o vento. Além disso, faziam sacrifícios de
animais e humanos aos seus deuses.



RESOLUÇÃO

4) Quais são as diferenças e semelhanças entre os povos indígenas
do Brasil?

RESOLUÇÃO: Algumas semelhanças entre os indígenas do Brasil:

– para os indígenas a terra é coletiva; não pertence a uma pessoa; a terra é do
conjunto de pessoas que vivem e trabalham em cada aldeia.

- A divisão do trabalho é feita por sexo e por idade, as mulheres plantam,
colhem, tecem e preparam alimentos, os homens derrubam a mata, constroem
armas, cuidam da segurança, caçam e pescam.

-Crenças religiosas em vários deuses ligados à natureza e rituais;

Algumas diferenças entre os indígenas do Brasil:

- cada povo tem uma língua própria e essa língua é uma expressão de sua
cultura.

- Traços físicos, desenhos do rosto, arte corporal, adereços usados, etc.



SUGESTÃO- MITO/LENDA INDÍGENA

Uma animação de Rui de Oliveira www.ruideoliveira.com.br
Disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=v4LERka3bOY

http://www.ruideoliveira.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=v4LERka3bOY


CARTA DO CACIQUE SEATLLE (1855)

Em 1855, o cacique Seattle, da tribo Suquamish, do Estado
de Washington, enviou esta carta ao presidente dos Estados
Unidos (Francis Pierce), depois de o Governo haver dado a
entender que pretendia comprar o território ocupado por
aqueles índios. Faz mais de um século e meio. Mas o
desabafo do cacique tem uma incrível atualidade.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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