
REVISÃO PARA A PROVA: 
POVOS INDÍGENAS DA AMÉRICA: ASTECAS, 

MAIAS, INCAS E POVOS INDÍGENAS DO BRASIL
(6º ano)

Prof. Rafael Nascimento
Para tirar dúvidas ou entrar em contato: 

rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com


MOMENTO DÉJÀ VU

FORMULÁRIO DE CONTEÚDOS E PROVAS

Tipo: 1ª chamada
Prova: 

VIRTUAL
Ciclo: 1

PROFESSOR: Rafael Nascimento

DISCIPLINA: História FRENTE: B

SÉRIE: 6º ano Nº DE QUESTÕES: 6

CONTEÚDO UNIDADE CAPÍTULO PÁGINA

Povos indígenas da América II 7 136

O Império Asteca II 7 138 a 140

Os maias II 7 141 a 143

Os incas II 7 144 e 145

Indígenas das terras onde hoje é o Brasil II 7 147 a 151



POVOS INDÍGENAS DAS AMÉRICAS



DIVERSIDADE CULTURAL NA AMÉRICA LATINA



Povos Indígenas da América



IMPÉRIO ASTECA (1325-1521)



IMPÉRIO ASTECA (1325-1521)

-Localização: Sul do México (América do Norte) e América Central (Mesoamérica);

(Aztlán Vale do México)

- 1325: Fundação da cidade de Tenochtitlán

(formação e expansão do império) guerra + alianças políticas

- Tradição militar guerreira

- Astecas (mexicas) + diversidade de povos (olmecas, toltecas, mixtecas, zapotecas,
totonacas, etc).

- O Império Asteca nunca foi um unidade política.

(diversos povos subordinados).

- Pagamento de tributos/impostos: penas raras, pedras preciosas (jade), alimentos
(milho e cacau) e pessoas para sacrifícios.

- Imperador Montezuma II (1502-1520): grande auge do Império

(500 cidades)

- 1525: invasão e conquista de Tenochtitlán pelos espanhóis

- Conquistador: Hernán Cortez

- (conquista por meio da violência da colonização = massacre dos astecas)



SOCIEDADE ASTECA

-Uma sociedade guerreira e hierarquizada, mas com mobilidade social.



RELIGIÃO ASTECA

Politeísmo: crença em
vários deuses:

-deuses da natureza (sol, lua, trovão,
chuva, etc).

- Mitos/lendas;

- Huitzilopóchtli (Deus da guerra);

- Tonatiuh (Deus do sol);

- Tlaloc (Deus da chuva);

- Quetzalcóatl (Criador do Homem

e protetor da vida e da fertilidade);



ECONOMIA ASTECA

- Pagamento de tributos;
- Agricultura chinampas;

(milho, pimenta, abóbora, cacau, etc).
- Comércio (escambo);
- Artesanato.



SABERES E TÉCNICAS DOS ASTECAS

- Os astecas possuíam grandes conhecimentos de Matemática, Arquitetura,
Astronomia e Engenharia, deixando um grande legado nessas áreas de
conhecimento.

- Arquitetura: canais, aquedutos, cidades;

- Chinampas: ilhas artificiais e técnica agrícola;

- Cálculos (geometria) e astronomia.



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.)



SOCIEDADE MAIA

- Sociedade hierarquizada, desigual e hierarquizada.



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.



RELIGIÃO E CULTURA- MAIAS



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.



OS INCAS- AMÉRICA DO SUL



OS INCAS- CARACTERÍSTICAS

INCAS

Peru, Bolívia, Equador, Chile, Argentina;

Três culturas do Altiplano Andino: Império Tiahuanaco; Civilização Huari e Império 
Chimu;

Povo nômade; Língua Quíchua;

Os Incas conquistaram os territórios e formaram um Império. (Ayllu)

Incas eram conhecidos como filhos do Sol, ou seja, descendentes do Sol.

Inca, chefe supremo.

Poder teocrático – militarista;

Agricultura: batata e milho;

Terraços: favorecer a agricultura e evitar a erosão do solo. Fertilizante: Guano;

Terras do Estado divididas em comunidades Ayllus;

Imposto: Mita;

Construção de estradas e obras públicas;

Comércio: cerâmica, tecido, artesanato de ouro, bronze e prata.



OS INCAS



POVOS INDÍGENAS DO BRASIL



Povos indígenas onde hoje é o Brasil (em 1500)

Fonte: ALBUQUERQUE, Manoel Maurício de et al. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 
1991. p. 12.

• Viviam nas terras do atual Brasil cerca de 3 a 5 
milhões de indígenas.

• Os povos que habitavam a região litorânea 
falavam a língua do tronco linguístico Tupi.

• Cada povo tinha características e cultura próprias.
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POVOS INDÍGENAS DO BRASIL



LÍNGUAS INDÍGENAS

No Brasil, são mais 
de 154 

línguas faladas 
pelos povos 
indígenas, 

pertencentes a 
muitas e diferentes 

famílias 
linguísticas! Você 

imaginava que 
eram tantas assim?



TRONCOS LINGUÍSTICOS DOS INDÍGENAS DO BRASIL

Tronco linguístico: conjunto de línguas que têm a mesma origem. No Brasil há 

dois troncos linguísticos principais: o tupi e o macro-jê.



Calcula-se que, em 1500, a 
população tupi era de 1 

milhão de pessoas. 

Origem comum dos 

povos tupis: a atual 

Floresta Amazônica.

Por volta de 500 a.C., eles 

começaram a se expandir. 

Também obtinham 

alimento por meio da 

caça e da pesca. 

Praticavam a agricultura, 

com destaque para o 

cultivo da mandioca. 

Entre os tupis que 

habitavam o litoral 

estavam: os tupinambás. 
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OS TUPIS



CAÇA E PESCA



AGRICULTURA



ARTESANATO



PINTURAS CORPORAIS



RELIGIÃO



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO- ASTECAS

QUESTÃO 1 - 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

E) V, V, V, 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

QUESTÃO 2- "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.

e) Hierarquizada e guerreira, mas o imperador tinha poderes exclusivamente
militares, pois o poder religioso cabia ao sacerdote.



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

QUESTÃO 3- Sobre o Império Asteca e seus povos, assinale a única
alternativa INCORRETA.

a) Os astecas eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses e
realizavam sacrifícios com animais e humanos.

b) 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) Os astecas não resistiram o processo de colonização espanhola, pois
esperavam ocupar cargos importantes na burocracia colonial e não
eram povos guerreiros.

d) Os astecas desenvolveram uma grande técnica agrícola chamada
chinampa (ilhas artificiais de cultivo), onde plantavam e colhiam milho,
pimenta, tomate, cacau etc.

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

Alternativa: “C”.
Os astecas não resistiram o processo de 
colonização espanhola, pois  esperavam  

ocupar cargos importantes na burocracia 
colonial e não eram povos guerreiros.
Na verdade, eles resistiram e foram 
dizimados nas guerras de conquista 

contra os espanhóis.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Os maias ficaram conhecidos por realizarem o sacrifício
humano como uma prática religiosa. A respeito dessa característica da
civilização maia, selecione a alternativa correta:

a) Os maias realizavam sacrifícios humanos apenas na cidade de Tikal,
capital do império maia, e 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

QUESTÃO 5- A respeito da organização política dos maias,
selecione a alternativa correta:

a) A capital do Império Maia era a cidade de Chichén Itzá, que
reunia diversos povos subjugados.

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. Todos maias deviam
obediência a ele.

d) Todos os impostos coletados pelos maias eram enviados para
Chichén Itzá, capital do império maia.

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 REVISÃO-MAIAS E INCAS

QUESTÃO 6- Em 2001, Alejandro Toledo tornou-se o primeiro peruano com
ascendência indígena a assumir a Presidência da República de seu país. A
cerimônia de posse, em Machu Picchu, foi marcada por rituais e símbolos do
Império Incaico. A respeito dos incas, é correto afirmar:

a) Eram monoteístas antes da chegada dos espanhóis à América e chegaram a
associá-los ao seu deus Viracocha.

b) Na sociedade inca, havia uma clara separação entre política e religião, de tal
modo que a seu governante, o Inca, não era atribuído nenhum caráter divino.

c) Cuzco, além do principal núcleo político do império fundado em torno do século
XII, era considerado pelos incas o Centro do Mundo, o lugar mais sagrado da Terra.

d) A metalurgia para a produção de armas, adornos e ferramentas era a base da
economia do império.

e) Ao contrário do tratamento dispensado a outros povos da América, não tiveram
suas estruturas político-sociais profundamente alteradas e puderam preservar suas
tradições religiosas até os dias de hoje.



RESOLUÇÃO

Alternativa “C”.

A cidade de Cusco era considerada o centro do 
mundo para o povo inca. A própria disposição do 

império em relação à localização da cidade 
denunciava esse caráter, haja vista que ela se 

encontrava também no centro do império, atraindo 
para si toda a população circundante.



POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

QUESTÃO 7 - Leia as afirmações a seguir com atenção.

I- Cada povo possui uma cultura própria, isto é, línguas, crenças e um jeito típico de
trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com os outros povos.

II- As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser,
nossos hábitos, nossa língua, etc.

III- Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que são todos iguais; por isso
podem ser chamados de índios.

IV- As diferenças entre os indígenas podem ser percebidas, como por exemplo nos seus
traços físicos e nas línguas que eles falam. Os povos indígenas falam línguas diferentes
umas das outras. Há, pelo menos, 180 línguas indígenas faladas no Brasil de hoje.

V- Os povos indígenas também são semelhantes entre si, isto é, possuem características
comuns que os diferenciam dos não indígenas.

A sequência correta de respostas é:

A) V, F, V, F, V.

B) V, F, V, V, V.

C) V, V, F, V, V.

D) F, F, V, F, F.

E) V, V, V, V, v.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Ao comparar os povos indígenas, percebemos que eles
são diferentes entre si, isto é, há uma grande diversidade
cultural entre os povos indígenas do território que hoje é
o Brasil. E podemos notar isso com base nos seus traços
físicos e nas línguas que eles falam, por exemplo.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com
Insta: @rafaelnascimento.his
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