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CONQUISTA E COLONIZAÇÃO ESPANHOLA



A CONQUISTA DA AMÉRICA



Segundo o historiador Matthew Restall, a conquista espanhola da 

América deveu-se a quatro fatores principais.

• O mais determinante: as doenças. Primeiro

• Os espanhóis aproveitaram a  rivalidade 
entre os ameríndios.

Segundo

• As armas dos conquistadores. Terceiro 

• O conhecimento dos conquistadores sobre 
os astecas e incas.

Quarto
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RAZÕES DA CONQUISTA ESPANHOLA



Mineração 

O rei distribuiu lotes auríferos 
àqueles que tivessem dinheiro 

para iniciar sua exploração. 

A extração da prata deveria ser 
feita pelos indígenas, por meio 

da mita e da encomienda. 

Agropecuária 

A agropecuária ocorria em 
grandes propriedades, 

denominadas plantations. 

A mão de obra utilizada era 
africanos escravizados. 
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ECONOMIA COLONIAL
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MINERAÇÃO



10

MITA X ENCOMIENDA
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SOCIEDADE COLONIAL



✓ Inicialmente, o governo da Espanha transferiu a particulares o 

direito de explorar e de administrar as terras americanas.

✓ Mais tarde, o governo cancelou essas concessões e criou os vice-

reinados. 

Classes sociais na 

América hispânica

Criação dos Vice-

-Reinados 

Vice-Reinado de Nova Espanha (1535)

Vice-Reinado do Peru (1542)

Vice-Reinado de Nova Granada (séc. XVIII)

Vice-Reinado do Rio da Prata (séc. XVIII)

Chapetones

Criollos 

Mestiços
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A ADMINISTRAÇÃO ESPANHOLA



AMÉRICA COLONIAL



Expedições, feitorias e pau-brasil

Os portugueses não encontraram ouro ou prata, mas 
o pau-brasil.

Essa árvore era usada na Europa para tingir 
tecidos e construir móveis e casas.

O rei de Portugal autorizou a construção de feitorias 
para armazenar e comercializar a valiosa madeira. 

Para a extração do pau-brasil, os portugueses e 
indígenas realizaram o escambo. 
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ENQUANTO ISSO NA AMÉRICA PORTUGUESA...



EM SÍNTESE



EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO  1- A partir de 1519, os espanhóis iniciaram a conquista dos astecas 
no Vale do México, em um processo que se concluiu em 1521 com a conquista 
da cidade de Tenochtitlán (atual Cidade do México). Qual motivo listado abaixo 
ajuda-nos a compreender como essa conquista foi possível?

a) Guerra civil travada entre Huáscar e Atahualpa pela sucessão do trono do 
Império Asteca.
b) Crise na produção agrícola, que resultou em fome e esvaziamento de alguns 
locais, como a cidade de Tikal.
c) Desastres naturais como enchentes que aconteceram no Lago Texcoco e 
causaram grande destruição em Tenochtitlán.
d) Surto de varíola que matou milhares de indígenas e contribuiu para o 
enfraquecimento do Império Asteca.
e) Enfraquecimento dos astecas após anos de guerra travados contra os maias 

pelo controle de Chichén Itzá.



MOMENTO EXERCÍCIO

GABARITO
Letra D

Uma das causas que consolidaram a vitória dos espanhóis sobre 
os povos pré-colombianos foi a atuação de doenças como a 

varíola, que se tornou epidêmica e matou milhares de indígenas 
nesse período do século XVI. O sistema imunológico desses 

povos não possuía proteção contra essas doenças, assim, a ação 
delas era fulminante. A cidade de Tenochtitlán sofria um surto de 

varíola quando foi conquistada pelos espanhóis em 1521.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- A conquista dos astecas pelos espanhóis foi um 
empreendimento que só foi possível graças às alianças dos espanhóis 
com povos indígenas inimigos dos astecas. Um povo que teve papel vital 
nesse auxílio aos espanhóis foram os:

a) incas
b) maias
c) tlaxcaltecas
d) olmecas
e) navajos



MOMENTO EXERCÍCIO

GABARITO 
Letra C

Os tlaxcaltecas foram importantes aliados dos espanhóis para derrotar 
os astecas em 1521. O exército liderado por Cortés, no cerco final 

contra Tenochtitlán, possuía milhares de guerreiros tlaxcaltecas. Essa 
aliança ocorreu após os espanhóis derrotarem os tlaxcaltecas em 

sucessivas batalhas. A partir dessas vitórias, Cortés convenceu-os a 
lutar contra os astecas – também inimigos dos tlaxcaltecas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- A capital do Império Asteca foi a grandiosa cidade de Tenochtitlán, 
construída em uma ilha localizada no Lago Texcoco. Atualmente, no local onde 
fica a capital asteca, está a capital mexicana, Cidade do México, além do lago ter 
sido drenado. A construção da capital asteca nesse local, segundo as lendas dos 
astecas, ocorreu a partir de um presságio (sinal dos deuses). Selecione a 
alternativa que relata corretamente que presságio foi esse:

a) a visão de um bando de quetzais voando;
b) a visão de uma águia pousada em um cacto com uma cobra capturada;
c) a visão do arco-íris em uma tromba d'água sobre o lago Texcoco;
d) a visão de um jaguar que era uma encarnação de Huitzilopochtli;
e) não houve lenda sobre os presságios, pois isso foi apenas um boato 
espalhado pelos espanhóis para criar uma imagem negativa sobre a religião 
dos astecas.



MOMENTO EXERCÍCIO

GABARITO
LETRA B

As lendas astecas afirmavam que o presságio dado pelos deuses 
ocorreu a partir da visualização de uma águia pousada sobre um cacto 
com uma cobra capturada. Isso foi considerado pelos mexicas um sinal 
dado por Huitzilopochtli e até hoje é um símbolo nacional do México, 

estando estampado na bandeira nacional do país.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4 - Quando os espanhóis, liderados por Pizarro, chegaram aos 
territórios do Império Inca no século XVI, encontraram seu povo enfraquecido. 
Esse enfraquecimento dos incas estava relacionado com:

a) o fim do escravismo na região, que afetou a economia e diminuiu os 
exércitos incas.
b) uma guerra civil travada por Huáscar e Atahualpa pela sucessão do poder.
c) um grande terremoto que havia acontecido três meses antes da chegada 
dos espanhóis e causado grande destruição.
d) ataques estrangeiros realizados pelos guaranis, desejosos de expansão 
territorial.
e) golpe militar conduzido pelo general de Quito Rumiñahui.



MOMENTO EXERCÍCIO

GABARITO

Letra B

O enfraquecimento dos incas, no momento da 
chegada dos espanhóis, está relacionado com a 
guerra civil travada entre Huáscar e Atahualpa. 

Ambos eram filhos do último Sapa Inca 
(Imperador), que havia falecido em 1527. Após a 

morte de Huayna Capac, eles iniciaram essa disputa 
que dividiu o Império Inca entre os dois lados.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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