8º ano

Geografia
Tarefa 14 - Professor Lucas
01. "(...) Assim, não pense que foram tirados do poder, os bens e a liberdade (dos indígenas): e sim que Deus
lhes concedeu a graça de pertencerem aos espanhóis, que os tornaram cristãos e que os tratam e os
consideram exatamente como digo. (...). Ensinaram-lhes o uso do ferro e da candeia (...) Deram-lhes
moedas para que saibam o que compram e o que vendem, o que devem e possuem. Ensinaram-lhes latim
e ciências, que valem mais do que toda a prata e todo o ouro que eles tomaram. Porque, com
conhecimentos, são verdadeiramente homens, e da prata nem todos tiveram muito proveito. (...)”
GÓMARA, Francisco López de. História General de las Índias.Coletânea de Documentos para a História da América.
São Paulo: CENP, 1978

O texto acima expressa uma forma de se ver a conquista e a colonização da América pelos espanhóis. A
partir da análise do texto e de seus conhecimentos sobre este processo histórico, identifique e caracterize
uma das três principais sociedades indígenas conquistadas pelos espanhóis Maias, Astecas ou Incas mostrando como viviam e se organizavam social e politicamente no período imediatamente anterior à
conquista.
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:
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
sedentarização e 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.
04. Observe o mapa e responda.

De acordo com as letras A, B e C, explique duas características de cada um desses povos.

