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Leia o texto e responda às questões 1 a 3.

A conquista do Império Inca

”Pouco antes da morte do inca Huayna Cápac,
pai de Huáscar e Atahualpa, ocorrida por volta
de 1525, seus domínios […] se estendiam desde
a fronteira da atual Colômbia até partes do norte
do Chile e da atual República Argentina. De um
extremo ao outro havia cerca de quatro mil qui-
lômetros, em grande parte interligados pelos fa-
mosos ‘caminos del incario’ […].
Para sorte desses [conquistadores], o falecimento
de Huayna Cápac teria como conseqüência a di-
visão dos Estados inca e a guerra até a morte entre
Huáscar, o herdeiro legítimo, e Atahualpa [...].
Enquanto Francisco Pizarro, Diego de Almagro e o
padre Hernando de Luque organizavam no Pana-
má suas primeiras expedições, Huáscar e Atahualpa
lutavam ente si. [...] O primeiro encontro deu-se
em Riobamba. Atahualpa, graças à habilidade de
seus generais [...], derrotou as tropas de Huáscar.
Houve várias outras batalhas. A última foi em
Cotabamba[...] ali rendeu Huáscar, que desde en-
tão ficou prisioneiro de seu irmão Atahualpa.”

LEÓN-PORTILLA, Miguel. A conquista da América Latina
vista pelos índios: relatos astecas, maias e incas.

Petrópolis: Vozes, 2001. p 87-88.

1 Numere a seqüência correta dos aconte-
cimentos.

Na batalha em Cotabamba, Huáscar é
derrotado por Atahualpa.
A luta pela sucessão, entre Huáscar e
Atahualpa, divide os Estados incas.
Huáscar é feito prisioneiro.
O imperador inca Huayna Cápac morre,
por volta de 1525.
As tropas de Atahualpa vencem o exér-
cito de Huáscar em Riobamba.

2 Responda.
a) Que informações o texto fornece sobre o

Império Inca?
b)“Dividir para dominar.” Esta frase do filóso-

fo florentino Nicolau Maquiavel pode ser
relacionada com algum acontecimento tra-
tado no texto e a conquista dos incas pelos
espanhóis? Justifique.

3 Leia o texto, observe a ilustração e res-
ponda.

As civilizações americanas

“O segredo das grandes civilizações america-
nas era a possibilidade de dispor de grandes
contingentes humanos, sem separá-los da pro-
dução. A isso devemos somar a extraordinária
produtividade do milho, aliado a outros cere-
ais e tubérculos como a batata e a mandioca,
junto com a domesticação de animais.
No vale do México, o milho possibilitou a sub-
sistência de uma população estimada em 25
milhões [de pessoas]. Quanto aos animais, na
Mesoamérica conseguiram domesticar o peru
e uma raça especial de cachorro. Na região
dos Andes, o lhama e a alpaca, utilizados tam-
bém para o transporte de pequenas cargas,
permitiam o consumo de carne fresca.”

PEREGALLI, Enrique. A América que os europeus
encontraram. 16. ed. São Paulo: Atual, 1996.

p. 29. (Discutindo a história).

a)Que alimentos originários da América
são mencionados no texto?

b)Quais animais foram domesticados pe-
los índios da Mesoamérica?

c) Copie do texto duas frases que este-
jam representadas na ilustração.
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4 Observe o mapa e responda.

6 Complete o esquema conceitual da polí-
tica mercantilista.

5 Assinale (1) para os aspectos referen-
tes aos astecas, (2) para os referentes
aos incas e (3) para os aspectos comuns
a ambos.

A agricultura era a principal atividade
econômica, com domínio de técnicas
agrícolas desenvolvidas.

A domesticação de animais era bem
mais restrita do que a dos europeus,
pois eles só criavam alpacas e lhamas.

O artesanato era bastante desenvolvi-
do, especialmente a tecelagem e a ce-
râmica.

Erguiam grandes templos em pedra e
construíam terraços em meio a lagos
para cultivo de hortaliças.

Embora não conhecessem a escrita, ti-
nham criado um sistema numérico, de-
nominado quipus.

Tinham práticas religiosas politeístas e
uma forte tradição guerreira.

Fonte: Atlas histórico. São
Paulo: Britannica, 1997. p. 88.

a) Em que século essas viagens aconteceram?
b)Quais oceanos foram navegados?
c) Qual continente foi mais visitado?
d)Qual o ponto mais distante (em relação à

rota escolhida) que os navegadores alcan-
çaram?

e) Identifique no mapa a rota das viagens
marítimas portuguesas.

f) Os espanhóis, mais tarde, seguiram o
mesmo caminho? Justifique.

g)Cite dois motivos que levaram os portugue-
ses a serem pioneiros nas viagens marítimas.
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• Selecione um item do esquema e o ex-
plique.

7 Assinale as alternativas corretas sobre a
civilização maia.
a)Os maias se organizavam em cidades-Es-

tados governadas por chefes hereditários.
b)Os maias construíram um grande império,

formado de povos submetidos pela guerra.
c) A civilização maia desenvolveu-se em ter-

ras da America Central e do sul do atual
México.

d)O cultivo do milho era a base da econo-
mia e da alimentação dos maias.

Política mercantilista

Metais preciosos

Exportações
maiores que

as importações

Buscar fontes
fornecedoras

de mercadorias

Conquistas portuguesas
Viagem de Bartolomeu Dias, 1487/88
Viagem de Cristóvão Colombo, 1492/93
Viagem de Pedro Álvares Cabral, 1500
Viagem de Gaspar Corte Real, 1500
Viagem de Vasco da Gama, 1497/98



3

Respostas

Política mercantilista

Metais preciosos

Exportações
maiores que

as importações.

Buscar fontes
fornecedoras

de mercadorias.

Evitava-se a
saída de metais

preciosos.

Balança comercial
favorável

Conquista de
colônias

O encontro entre dois mundos

1. 4, 2, 5, 1, 3.

2. a) De acordo com o texto, o Império Inca se estendia da
fronteira da atual Colômbia até o norte dos atuais Chile e
Argentina. Enquanto os espanhóis organizavam as expe-
dições de conquista da região, o poder no Império Inca
estava sendo disputado por dois filhos do antigo impera-
dor.

b) A frase de Nicolau Maquiavel pode ser relacionada com as
divisões entre grupos indígenas ou pretendentes ao trono
que, embora existissem antes da conquista pelos espanhóis,
foram ainda mais estimuladas por eles com a finalidade de
facilitar a conquista. Isso pôde ser visto na disputa entre
Huáscar e Atahualpa.

3. a) O texto menciona o milho, a batata e a mandioca.

b) Os índios da Mesoamérica domesticaram o peru e uma
raça especial de cachorro.

c) Duas frases do texto representadas na ilustração: “A isso
devemos somar a extraordinária produtividade do milho
[...].” ou “[...] o milho possibilitou a subsistência de uma
população estimada em 25 milhões [...].” e “[...] consegui-
ram domesticar o peru e uma raça especial de cachorro.”

4. a) As viagens aconteceram no século XV.

b) Os oceanos navegados foram o Atlântico e o Índico.

c) O continente mais visitado foi a África.

d) O ponto mais distante (em relação à rota escolhida) foi a Índia.

e) A rota que os portugueses seguiram foi o contorno do con-
tinente africano, navegando pelo Atlântico.

f) Não, os espanhóis viajaram na direção oeste, acreditando
na teoria da esfericidade da Terra.

g) Dentre os motivos que levaram os portugueses a serem os
pioneiros nas viagens marítimas, podemos citar a precoce
centralização política da monarquia portuguesa e a experi-
ência que os portugueses desenvolveram nas atividades
pesqueira e comercial, que permitiram o acúmulo de co-
nhecimentos na arte de navegar e a formação de uma prós-
pera burguesia mercantil.

5. 3, 2, 3, 1, 2, 3.

6.

7. a, c, d.


