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MOMENTO DÉJÀ VU

Mas...

Antes, vamos revisar!



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO-ASTECAS

Leia as informações a seguir com atenção.

I- Após dominar cidades e povos vizinhos, os astecas constituíram um
império imenso.

II- O Império Asteca compreendia o atual México e ia do Oceano Pacífico ao
Golfo do México.

III- O Império Asteca era formado por povos com diferentes graus de
subordinação aos astecas.

IV- Alguns povos subjugados pelos astecas eram obrigados a pagar-lhes
pesados impostos, sob a forma de moedas de ouro e prata.

A sequência correta é:

A) V, V, F, F

B) V, F, V, F

C) F, V, F, V

D) F, F, F, V



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Todos os povos subjugados pelos astecas eram obrigados 
a pagar-lhes pesados impostos, sob a forma de penas 

raras, pedras preciosas e alimentos. Lembrem-se que os 
povos ameríndios não utilizavam moedas. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492, com o
navegador genovês Cristóvão Colombo no comando das naus.
Entretanto, a colonização só tomou fôlego com a descoberta dos
metais preciosos nas áreas das grandes civilizações pré-colombianas,
principalmente depois das expedições de Hernán Cortéz.

A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo e em
qual região do continente americano?

a) Sobre os incas, na região andina. 
b) Sobre os Astecas, nos territórios onde hoje se localiza o México. 
c) Sobre os maias, na região amazônica. 
d) Sobre os tupis-guaranis, na bacia do Prata



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Hernán Cortéz foi o colonizador espanhol responsável
pela conquista cruel e violenta dos Astecas, nos territórios
onde hoje se localiza boa parte do México, e parte da
América Central.

.



MOMENTO EXERCÍCIO

"Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na civilização
asteca. No início, eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes
do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada
de pai para filho, e apenas algumas famílias, privilegiadas, mantiveram o direito
de ter guerreiros entre os seus membros."
In: KARNAL, Leandro. A conquista do México. São Paulo: FTD, 1996, p. 13.

O texto faz referência à sociedade asteca, no século XV, a qual era:

a) guerreira e sacerdotal, formada de uma elite política que governava com
tirania a massa de trabalhadores escravos negros.

b) igualitária e guerreira, não conhecendo outra autoridade senão a sacerdotal,
que também era guerreira.

c) Hierarquizada e comunal, sendo dirigida por um Estado unificado e
descentralizado que contava com um aparelho administrativo e militar.

d) hierarquizada e guerreira, visto que o Imperador era, ao mesmo tempo, o
general do exército asteca e o líder religioso.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

A sociedade asteca era hierarquizada e guerreira. Apesar
de ser hierarquizada, poderia haver mobilidade social,
caso algum guerreira se destacasse. Além disso, o
Imperador era a autoridade máxima do Império, era
considerado o chefe político , militar e religioso. Por isso,
podemos falar de um império teocrático.



MOMENTO EXERCÍCIO

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



RESOLUÇÃO

Sequência correta é: E- C – E- C- C

O Império Asteca era um império que reunia diferentes
povos subjugados ao imperador asteca. E estes deveriam
pagar impostos ao imperador. Para isso, muitas vezes
recorriam aos alimentos, pedras preciosas ou até pessoas
e animais para sacrifícios, uma vez que não usavam
moedas em sua sociedade. Além disso, eram povos
guerreiros e resistiram à colonização espanhola.



Povos pré-colombianos



Povos Indígenas da América



OS MAIAS



OS MAIAS- LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

A civilização maia surgiu na região de Yucatã, península

localizada no sul do México e em territórios da Guatemala,

Honduras, Belize e El Salvador e perdurou do século III ao XV.



CIDADES-ESTADO MAIAS

Destacaram-se: Copán, Chichén-Itzá, 
Maiapán, Uxmal, Palenque e Tikal.

-Organização política e administrativa

(Cidades-Estado: cidades 
independentes entre si, ou seja, 

tinham governos, leis e costumes 
próprios.)



TEOCRACIA - GUERREIROS

- Teocracia hereditária
(chefe político, religioso e
militar)

-O chefe político (Hunac ceel ou
Halach Uinic) e seus
descendentes eram vistos pelos
povo como representantes dos
deuses.

-O chefe político = GUERREIRO.



SOCIEDADE MAIA



SOCIEDADE MAIA

- Sociedade hierarquizada, desigual e hierarquizada.



SOCIEDADE



O GRANDE MISTÉRIO- O DESAPARECIMENTO DA CIVILIZAÇÃO MAIA

-Estima-se que sua população tenha alcançado 2 milhões de habitantes,

mas quando os espanhóis chegaram, no século XVI , essa civilização já estava

em decadência. Não se sabe ao certo o que causou o seu desaparecimento.

HIPÓTESES:

-Desastres naturais como epidemias, secas prolongadas e inundações;

- Crises causadas pelos seres humanos: invasões violentas e conflitos

entre as diferentes tribos e/ou levantes populares.



ECONOMIA- AGRICULTURA

O MILHO ERA A BASE 
DA SUA ALIMENTAÇÃO.

Eles comiam milho 
assado, cozido ou na 

forma de farinha.



TÉCNICAS AGRÍCOLAS-COIVARA



RELIGIÃO E CULTURA- MAIAS



RELIGIÃO E POLÍTICA

Um dos maiores prestígios dos quais o chefe político maia
usufruía era uma grande captura de guerreiros de tribos
rivais, em guerra, para serem levados ao sacrifício nas
grandes pirâmides, construídas para tal procedimento. De
forma geral, os guerreiros sacrificados eram oferecidos aos
deuses maias em troca de portentos às cidades e da garantia
de novos ciclos de plantio, colheita, caça etc.



CULTURA – SABERES E TÉCNICAS

A Arquitetura, a Matemática, Engenharia e Astronomia eram

extremamente desenvolvidas. Várias das pirâmides, que serviam de altares

para os rituais, existem até hoje e despertam curiosidades.



ASTRONOMIA

Os astrônomos maias conseguiam prever os eclipses do

Sol, descrever as fases de Vênus e calcular a duração do ano

com bastante precisão.

O Caracol funcionava como um observatório de

astronomia. O edifício tem esse nome devido a uma escadaria

espiral nele existente.



CALENDÁRIO MAIA

Os maias possuíam dois calendários e os
utilizavam ao mesmo tempo. Um deles era
o calendário religioso e festivo de dias
divididos em 13 grupos de dias; o outro era
um calendário solar formado de 365 dias
divididos em 18 grupos de 20 dias mais
cinco adicionais.

A cada 52 anos esses
calendários se reencontravam
no mesmo ponto de partida.

VISÃO CÍCLICA DO TEMPO.



OS MAIAS

MAIAS
LOCALIZAÇÃO Península de Iucatã, sul do México (Guatemala, Honduras, El

Salvador e Belize);

ANTECEDENTES 1500 – 500a.C: Cultura Olmeca; vivam da produção de milho,
construíram armazenamento de água; Construção da cidade
Teotihuacán (Deuses), planejada dedicada ao Sol e a Lua.

300 – 600d.C: População Teotihuacán, sucessora dos Olmecas.
Chinampas: Plantio feito sobre esteiras de varas flutuantes
colocadas no Lago Texcoco.

600 – 900d.C: Maias: língua – semelhança linguística.

900d.C: Toltecas

POLÍTICA Cidades – Estados; poder político teocrático e hereditário;

ECONOMIA Cultivo da Terra coletivo; pagavam impostos;

Técnica agrícola: coiavara

Agricultura: milho;

Mercadores responsáveis pela troca de produtos agrícolas e
artesanais.



OS MAIAS

SOCIEDADE
Rigidamente dividida, posição social determinada pelo nascimento.

Família dos governantes, altos funcionários do Estado,
comerciantes, cobradores de impostos, militares, sacerdotes e
trabalhadores.

RELIGIÃO E CULTURA 
Politeístas; Destino dos homens controlado pelos deuses, aos quais
prestavam cultos, realizavam cerimônias e construíam Templos em
formas de pirâmides com escadarias. Não acreditavam que os
espanhóis eram deuses.

Esculturas em Terracota, pintura, calendário, avançados estudos de
astronomia, inventaram o zero;

Escrita: glífica = conjunto de caracteres que representam um objeto.

Criadores do ZERO.

FIM DA CIVILIZAÇÃO
Hipóteses:

1) esgotamento do solo e mudanças climáticas;

2) deficiência alimentar de carne;

3) Epidemias;

4) conflitos entre tribos.



OS MAIAS



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO- MAIAS

Identifique a alternativa INCORRETA e justifique sua escolha.

a) Os maias nunca formaram um grande império; organizavam-se em
pequenos Estados independentes, com governos, leis e costumes
próprios.

b) Os maias construíram pirâmides com templos religiosos em seu topo;

c) Os camponeses maias pagavam impostos com parte do que eles
produziam e com trabalhos gratuitos para o governo (como reparo e
construção de estradas).

d) A indústria tinha grande importância na vida dos maias. A mandioca
era a base de sua alimentação.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

A agricultura tinha grande importância na vida dos maias. 
E o milho era a base de sua alimentação. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Os maias, assim como outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos
por terem o sacrifício humano como uma prática muito marcante. A
respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa
correta:

a) Os maias realizavam sacrifícios humanos apenas na cidade de Tikal, um
importante centro religioso.

b) Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar
governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem
sacrificados em homenagem aos seus deuses.

c) As vítimas sacrificadas não passavam por nenhum tipo de violência e
humilhação, sendo mortas com um golpe fulminante na cabeça.

d) Os maias sacrificavam apenas animais para manter Inti, o deus sol,
satisfeito.

e) Os sacrifícios humanos não eram aceitos por todos da sociedade maia.
Isso gerou revoltas.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Os maias organizavam milícias que tinham como objetivo capturar
governantes ou grandes personalidades de cidades inimigas para
que fossem sacrificados aos deuses. Sacrificar líderes inimigos
trazia grande prestígio para os reis maias. É importante mencionar
que, além desse papel político, os sacrifícios cumpriam um papel
religioso importante para os homens.



MOMENTO EXERCÍCIO

A respeito da organização política dos maias, selecione a
alternativa correta:

a) A capital do Império Maia era a cidade de Chichén Itzá.

b) Os maias não possuíram um império centralizado, pois
organizavam-se em cidades-estado.

c) A maior autoridade dos maias era o rei, considerado uma
manifestação de tonatiuh, o deus sol.

d) Todos os impostos coletados pelos maias eram enviados para
Chichén Itzá.

e) A política entre os maias não tinha nenhum tipo de
convergência com a religião.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Os maias nunca formaram um império com fronteiras bem-
estabelecidas, porque sua organização se baseava em cidades-
estado. Dessa forma, cada cidade possuía uma administração e
um governante distintos. A cultura era a única relação existente
entre as diversas cidades maias, das quais se destacam Tikal e
Palenque.



MOMENTO EXERCÍCIO

Os maias desapareceram antes mesmo da chegada dos
colonizadores espanhóis. O desaparecimento dos maias ainda
hoje é um grande mistério. Para responder este mistérios,
alguns historiadores e pesquisadores levantaram algumas
hipóteses. Quais são estas hipóteses?

a) Chegada dos Astecas a Iucatã no século XVI;

b) Chegada dos colonizadores espanhóis;

c) Disputa pelo poder entre os filhos de Montezuma;

d) Epidemias trazidas pelos espanhóis no processo de
colonização.

e) Mudanças climáticas, que afetaram as colheitas e a
produção de alimentos e conflitos entre as diferentes tribos;



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “E”

De acordo com alguns estudiosos, a decadência dos maias foi
causada pelas secas mais intensas que aconteceram a partir do
século IX. A diminuição da chuva afetou diretamente a produção
alimentícia dos maias. E os conflitos internos já existentes entre as
diferentes tribos e povos intensificaram esta decadência.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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