
 

Atividade de História 6º ano – Analise de texto e questões 

Atenção as instruções:  

- Estude os tópicos com atenção, se necessário for, pesquise as palavras desconhecidas. 

- Antes de responder as questões, assista os Links sugeridos. 

- As questões devem ser registradas no caderno, pergunta e resposta. 

- Após terminar, fotografe a atividade e envie nesse e-mail: historiacepmg2020@gmail.com  

 

IMPRECISÃO DO TERMO “ÍNDIO” 

A perspectiva preconceituosa e generalizadora dos europeus que colonizaram a região no século XV se faz 

presente no nome “índio”. É um termo para povos do continente americano, como o Brasil. 

"Indígena" 

*O termo “índio” desconsidera a diversidade e as características dos povos nativos do continente 

americano, bem como suas culturas diferenciadas e línguas próprias. 

*Portanto, hoje, “indígena” é a terminologia mais apropriada, utilizada com mais frequência pelos 

pesquisadores dessa área. 

Diferentes povos 

*No Brasil, eles se organizavam conforme a língua, sendo alguns deles Aruaque, Tupi, Macro-jê e Caraíba. 

*Dos Macro-Jê, havia, ainda, Carajá, Bororo e Cariri. 

*Demorou para que os Macro-Jê encontrassem com os portugueses, pois viviam mais longe da região 

litorânea. 

DIFERENTES POVOS DA AMÉRICA PRÉ-EUROPA 

Vários povos já viviam na América antes dos europeus chegarem por aqui. Alguns desses povos eram: 

Astecas, Maias, Incas, Zapotecas, Teotihuacanos, Mixtecas e Olmecas. 

Mesoamérica 

*A parcela intermediária da América, onde hoje estão Guatemala, sul do México, Belize, El Salvador, 

Nicarágua, Costa Rica e Honduras, é chamada de Mesoamérica. 

Civilizações 

*Antes que os europeus chegassem, diversos grupos já haviam se desenvolvido ali, com destaque para 

construções e habilidades arquitetônicas, agricultura e uso de sistemas diferentes de escrita. 

*As civilizações que ficaram mais conhecidas da Mesoamérica são Zapotecas e Olmecas. 

 

A Civilização Maia 

Os Maias formaram uma civilização na Península de Yuacatán, onde hoje ficam parte do sul do México, 

além dos países Belize, Honduras e Guatemala. Os Maias não constituíram um império como os Incas. 
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Alguns detalhes 

*A economia Maia era com comércio e agricultura, como o milho. 

*Conhecidos pela astronomia, pela capacidade de observar astros e criar calendários, além da habilidade 

arquitetônica, com grandes construções e o próprio cimento. 

*Politeístas, criaram pirâmides e templos para adorar deuses. 

*Com desenhos, tinham a própria escrita hieroglífica. 

 

Cidades-Estados 

*Autônomas, cada cidade tinha os próprios costumes, leis e governo. 

*Cidades-Estados de destaque: Maiapán, Chichén-Itzá, Tikal e Palenque. 

*Como a administração de cada cidade era de um governante, constituindo, assim, uma política 

descentralizada. 

 

A Religião dos Maias 

Os Maias eram politeístas e criaram pirâmides e templos para adorar seus deuses. 

Hegemonia Asteca na Mesoamérica 

Os Astecas formaram um poderoso e grande império na região que hoje fica o México. A cidade de 

Tenochtitlán era a principal. 

Construção do império 

*Na formação do Império, houve guerras que fizeram diversos povos se submeterem ao poderio dos 

Astecas. 

*Esses povos pagavam impostos (pedras preciosas e elementos raros), além sacrificar indivíduos para 

homenagear deuses. 

*Eles eram dominados culturalmente, inclusive com adoração a deuses astecas. 

*Montezuma era o imperador na chegada dos espanhóis, no século XVI. 

 

A capital Tenochtitlán 

*No começo do século XVI, a população de Tenochtitlán superava a de cidades na Europa, como Londres. 

*Era um centro comercial e urbano grande, com ruas, mercados e templos religiosos. 

*Em 1521, a capital do Império Asteca foi tomada pelos espanhóis, com a liderança de Hernán Cortez. 

Economia e sociedade 

*A economia tinha como base a agricultura, com produção de frutas, tabaco, cacau, feijão e milho. 

*Astecas usavam as chinampas como técnica, ou “terraços flutuantes” em lagos, com cultivo de hortaliças 

e flores. 

*A estratificação marcava a sociedade. No topo, havia o imperador, seguido por nobres e, então, 

sacerdotes, além de comerciantes, artesãos, camponeses e agricultores. 

 

O Império Inca 

O domínio dos Incas compreendeu uma área de, ao menos, 1 milhão de km², na região onde hoje fica o 

Peru. 

 

 



Civilizações pré-incaicas 

*Ao longo dos tempos, a área que foi de domínio dos Incas chegou a ser abrigo de povos diferentes. 

*Os principais pré-incaicos: Chavin, Huari, Paracas, Nazcas, Mochicas e Chimus. 

*O Império Inca foi formado por meio de suas vitórias militares e, assim, foi dominando e incorporando 

povos. 

Principais características 

*Capital religiosa e política, Cuzco era centro urbano de maior destaque. 

*O Estado era centralizado, bem como militarizado e controlado pelo Imperador, que dominava cerca de 

100 povos. 

*Construíram Machu Picchu, cidade nas montanhas, a 2.400 metros de altitude. Exemplo das imponentes 

obras do povo Inca. 

Assista a entrevista “Quais são os termos corretos para se referir a povos indígenas.” Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vNJYqBE0w90                                

 

E a videoaula “Diferentes povos da américa pré-colombianos.” 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sDF2EBS4OYg 

Questões 

1-Qual terminologia desconsidera a diversidade e as características dos povos nativos do continente 

americano? 

a)"Indígena"           b)"Tupi"          c)"Cariri"          d) Índio 

2.A perspectiva preconceituosa e generalizadora dos europeus que colonizaram o continente ___________

_______ no século XV se faz presente no nome “índio”. 

a) Americano           b) asiático          c) oceânico 

3-Qual afirmação NÃO é correta sobre os nativos da América, nos séculos XV e XVI? 

a) No Brasil, os povos se organizavam conforme a língua 

b) Os portugueses tiveram contato com os Tupi antes dos Macro-Jê 

c) Os europeus chamaram os povos nativos de “Indígenas” 

4.A parcela _________________________ da América, onde hoje estão Guatemala, sul do México, Belize, 

El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Honduras, é chamada de Mesoamérica. 

a) sudeste          b) intermediária       c) norte        d) Nordeste 

5.O que é Mesoamérica? 

 
6- O que os Maias criaram para adorar seus deuses? 

a) Tipo de cimento   b) Escrita   c) Calendários   d) Pirâmides 

7-Os _______________ formaram uma civilização pré-Colombiana na Península de Yuacatán, onde hoje 

ficam parte do sul do _______________ e os países Belize, Honduras e Guatemala. 

8.Como é conhecida a parcela intermediária da América, onde hoje estão Guatemala, sul do México, Belize, 

El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Honduras? 

a) América do Sul   b) Mesoamérica   c) América Latina   d) América Pré-Colombiana 

https://www.youtube.com/watch?v=vNJYqBE0w90
https://www.youtube.com/watch?v=sDF2EBS4OYg


9-Antes da chegada dos europeus à América, alguns dos povos nativos “pré-______________” eram os 

Astecas, Maias, Incas e Zapotecas. 

10.Qual a afirmação correta sobre os Maias? 

a) A economia Maia era baseada na pecuária 

b) Os Maias eram monoteístas 

c) Diferentemente dos Incas, os Maias não constituíram um império 

11.Como se chamava o imperador asteca na chegada dos espanhóis, no século XVI? 

a) Montezuma   b) Huey Tlatoani   c) Tenochtitlán   d) Hernán Cortez 

12-No começo do século XVI, a população de Tenochtitlán, capital do Império _____________________, 

superava a população de cidades no continente Europeu, como Londres. 

13-Capital religiosa e política do Império Inca, _______________ era centro urbano de maior destaque.  

14-Qual é o nome da cidade inca localizada nas montanhas, a 2.400 metros de altitude? 

a) Huari       b) Mochicas         c) Machu Picchu           d) Cusco 

15-No começo do século XVI, a população de Tenochtitlán, capital do Império Asteca, superava a 

população de cidades no continente __________, como Londres. 

16.O domínio dos Incas compreendeu uma área de, ao menos, 1 milhão de km², na região onde hoje fica o 

_________________. 

a) Panamá              b) Chile            c) Peru 

 

Fonte: Plataforma Seneca 
 

 


