
    
   

 

HISTÓRIA – SALOMÃO 

Pesquisar e fazer um resumo sobre as Cruzadas 

 
HISTÓRIA – LEANDRO 

Os espanhóis e os astecas 
 
““Vendo tantas cidades e vilas situadas na água e outras 
tantas aldeias em terra firme, fomos tomados de admiração. 
Por causa das grandes torres e pirâmides que se elevavam da 
água, alguns soldados chegavam mesmo a se perguntar se 
aquilo não era um sonho.” As palavras são de Bernal Diaz del 
Castillo, escrivão do conquistador espanhol Hernán Cortéz, 
que chegou à região da atual Cidade do México em novembro 
de 1519. O deslumbre é justificado. Tenochtitlán, a capital do 
Império Asteca, era uma metrópole de 15 quilômetros 
quadrados, incrustada num lago, interligada às margens por 
calçadas artificiais e entrecortada por uma rede de canais e 
aquedutos. Não fossem os habitantes tão estranhos aos olhos 
europeus, a cidade se confundiria com Veneza – só que mais 
bonita e higiênica. 
Cortéz e seus homens foram bem recebidos. Montezuma II, o 
imperador dos astecas, não sabia o que pensar daquele 
capitão de cabelos dourados montado em um cavalo, animal 
nunca antes visto por ali. Poderia ser o deus Quetzalcoatl que 
retornava à Terra. Na dúvida, achou sábio fazer um agrado. 
Entre pedras preciosas e iguarias, o imperador ordenou que 
seus mensageiros presenteassem o estrangeiro com um 
banquete de carne humana. Os espanhóis desconfiaram do 
cheiro forte de sangue e descobriram, horrorizados, o que 
estavam comendo. Vomitaram imediatamente e não aceitaram 
mais nenhum alimento. Era um mau sinal. Fossem eles 
deuses ou não, as coisas não seriam nada fáceis para os 
astecas. Dois anos depois, sua civilização estava dissolvida. 
Desaparecera tão rápido quanto havia se desenvolvido””.    
           [AVENTURAS NA HISTÓRIA: Império Asteca: do nascimento à queda] 

 
01. Partindo do texto, qual foi a impressão dos espanhóis 

sobre os astecas quando do encontro desses dois povos? 
(1,25) 
 
02. Apresente as principais características políticas, sociais e 

econômicas do povo asteca. (1,25) 
 
03. Quem foram os principais protagonistas do encontro entre 

espanhóis e astecas? (1,25) 
 
04. Que estratégia usaram e quais dificuldades enfrentaram os 

nativos e os espanhóis durante o confronto travado entre 
eles? (1,25) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religião asteca 
 
05. Observe a imagem abaixo: 

 

 
 
Os espanhóis ficaram estarrecidos ao conhecer a religião 
asteca. Quais as principais características do culto e crença 
asteca? Faça uma pesquisa e apresente um texto próprio. 
(1,25) 
 
06. Em 2001, Alejandro Toledo tornou-se o primeiro peruano 

com ascendência indígena a assumir a Presidência da 
República de seu país. A cerimônia de posse, em Machu 
Picchu, foi marcada por rituais e símbolos do Império Incaico. 
Faça uma pesquisa e elabore um texto que apresente a 
origem do povo inca do ponto de vista mitológico e histórico. 
(1,25) 
 
07. Frei Bartolomé de Las Casas foi um grande defensor dos 

índios durante o processo de colonização espanhol. Que 
argumentos usava Las Casas para proteger os nativos? Como 
seu discurso foi recebido pelos colonizadores e pela Coroa 
espanhola? Após pesquisa, elabore um texto próprio sobre o 
assunto. (1,25) 
 

 
 
08. “O diálogo entre Montezuma e Cortez, por exemplo, 
apesar de ter gerado diferentes interpretações, mostra que os 
dois lados podiam se entender muito bem. Isso graças a uma 
figura central durante todo o processo de colonização: os 
intérpretes. O papel deles foi tão importante que um dos 
principais procedimentos de guerra era justamente encontrar e 
“formar” tradutores. Alguns destes tradutores se deram tão 
bem que alcançaram status inimagináveis para um nativo. 
Receberam encomiendas e chegaram a ser citados nas cartas 
enviadas ao rei. O exemplo mais famoso é o de La Malinche”. 
 

Quem foi Malinche? Qual a sua importância no papel de 
conquista da América? Ela manteve contato com os 
espanhóis? Se sim, de que modo? Elabore um texto próprio 
que responda a esses questionamentos. (1,25) 
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