
 

 

Professora Anna– AP 07 
 
01. Observe a imagem. 
 

 
Tenochtitlán - Mural de Diego Rivera. 

A respeito dos Astecas, comente as características urbanas de Tenochtitlán. 
Resposta  
Principal centro urbano-político da cultura asteca; possuía grandes construções tais como palácios, templos 
e uma urbanização bastante evoluída para os padrões da época (século XVI), chegando a contar com uma 
grande concentração populacional, tendo mais habitantes do que a principal cidade espanhola nesse 
período. 

 
02. "Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na sociedade 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."(KARNAL, Leandro. A Conquista do México. São Paulo: 
FTD, 1996. p. 13) A partir da leitura do trecho acima, EXPLIQUE a estrutura da sociedade asteca, no século 
XV, a qual era: 

 
Resposta 
A sociedade era hierarquizada e rigorosamente dividida. Ela era liderada por um imperador, chefe do 
exército. A nobreza era também formada por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e 
trabalhadores urbanos compunham grande parte da população. Esta camada mais inferior da sociedade era 
coagida a exercer um trabalho compulsório para o imperador, quando este os convocava para trabalhos em 
obras públicas como canais de irrigação, estradas, templos, pirâmides, entre outros. 

 
03. A produção e a comercialização do açúcar, do tabaco e do café aparecem com destaque nos estudos sobre 

a colonização do Novo Mundo. Já algumas plantas nativas americanas, cujo cultivo foi responsável pela 
sobrevivência do homem em diversas partes do mundo, despertaram menor atenção entre os estudiosos. 
Cite duas plantas nativas americanas importantes para a história da alimentação da Europa e do mundo e 
indique quais os povos americanos que as cultivavam. 
 
Resposta 
As principais foram o milho e a batata. O milho foi cultivado pelos maias, astecas e incas. A batata, 
principalmente pelos incas. 

 
04. A civilização maia se desenvolveu na América Central, numa região onde estão hoje o sul do México, a 

Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras (veja o mapa). Os maias não formaram um império. A maioria 
deles vivia em aldeias nômades independentes.     
Caracterize a civilização Maia nos aspectos econômico, política e cultural.   

 
Resposta 
A economia dos Maias baseava-se principalmente no cultivo de milho, feijão e batata-doce. Eles não 
conheciam o uso do ferro, da roda, do arado e do transporte por animais. A sociedade era dirigida por 
poderosos sacerdotes. Construíram grandes templos, pirâmides e observatórios de astronomia; criaram um 
calendário e um sistema de escrita; desenvolveram a pintura mural e a arte cerâmica.   
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05. Leia o trecho a seguir: 
“Assim como os demais habitantes das Américas na época do “descobrimento”, os incas, maias e astecas 
foram, de forma geral, chamados de índios pelos europeus. No entanto, apesar de muitas diferenças, havia 
semelhanças entre esses povos.”                                                    
Cite pelo menos duas semelhanças entre os povos astecas, incas e maias.  
 
Resposta: 
Eram povos que valorizavam o sentimento religioso, adoravam vários deuses, portanto eram politeístas; a 
base da economia era a agricultura.  

 
06. Escreva o nome dos integrantes da sociedade inca: 

a)  ___________________________________ : imperador supremo e proprietário de tudo. 
b)  ___________________________________: habitavam os templos e realizavam as cerimônias 

religiosas. 
c)  ___________________________________: moradores dos ayllus, trabalhavam na produção de 

alimentos. 
d)  ___________________________________: responsáveis pelas guerras e proteção dos territórios. 

  
Resposta 
a)  Sapa Inca. 
b)  Sacerdotes 
c)  Camponeses ou agricultores. 
d)  Guerreiros 

 
07. Forme frases inéditas e verdadeiras, utilizando as palavras abaixo: 

a) politeísta, incas, religião 
b) lhama, transporte, incas 

 
Resposta 
a)  Os incas possuíam uma religião politeísta (acreditavam na existência de vários deuses). 
b)  A lhama era um animal muito importante para os incas. Estes usavam o animal como meio de 

transporte.  
 
08. As cidades europeias do final do século X eram, em sua maioria, residências de nobres importantes ou 

propriedades da Igreja, cercadas por altas muralhas e portões, sem importância política e econômica. Elas 
eram chamadas de burgos e seus habitantes eram conhecidos como burgueses.  
Relacione os burgos com o renascimento urbano ocorrido a partir do século XI.  

 
Resposta 
Eram nos burgos que se realizavam as atividades comerciais, bancárias, artesanais. Por isso acabava 
atraindo várias pessoas que buscavam trabalho e melhores condições de vida. Isso nem sempre acontecia 
e a cidade era o lar de vários miseráveis que viviam mendigando pelas ruas. Esse grande número de 
pessoas migrando para as cidades acabou lhe conferindo grande importância política e econômica. 

 
09. O crescimento das atividades urbanas e mercantis deu origem às Corporações de Ofício. O que eram essas 

Corporações e qual a sua importância econômica?  
 

Resposta 
As Corporações de Ofício eram associações que reuniam profissionais os mestres de ofício donos de oficinas 
artesanais do mesmo ramo de atividade: associação de sapateiros, de alfaiates, de ferreiros etc. Além de 
organizar a produção, os mestres administravam a concorrência entre os membros da corporação por meio 
do controle do preço das mercadorias, da qualidade dos produtos e da quantidade que cada um produzia. 

 
10. “Um homem ajoelha-se diante de outro homem, uma as duas mãos e as coloca nas mãos daquele que está 

em pé à sua frente. Segue-se um ritual no qual fica estabelecido um acordo e uma amizade para toda 
a vida. Após essa união, o primeiro homem jura sobre o Evangelho ser fiel ao segundo, também por toda a 
sua existência. Esse ritual selava a relação entre suseranos e vassalos, típica da época feudal”.  BRAICK, 
Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 2006. p. 29. 
Explique o que você entendeu sobre a relação entre suseranos e vassalos. 

 
Resposta 
A prática de vassalagem tinha origem no antigo costume germânico de guerreiros e chefes estabelecerem 
um compromisso recíproco de ajuda e lealdade. Nos séculos VIII e IX, os reis passaram a recompensar os 
nobres locais com a concessão de terras pela ajuda militar prestada na luta contra os pagãos.  


