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Exercícios sobre a Conquista da América Espanhola 
 

Exercícios 

 

1. Analise o quadro:  

 

 

O acentuado declínio populacional dos astecas do México, no século XVI, está relacionado, entre outros, 

com os seguintes fatores:  

I. a utilização de armas de fogo altamente destrutivas durante os processos da conquista militar.  

II. as epidemias letais trazidas pelos conquistadores, como a gripe, a varíola, o sarampo.  

III. a intensificação da escravidão indígena e do tráfico de escravos índios para a metrópole.  

IV. a violência colonial e a alta mortalidade devido ao agravamento das condições de vida dos índios.  

 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas II.  

c) apenas III e IV.  

d) apenas I, II e IV.  

e) I, II, III e IV. 
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2. As misteriosas cidades e edificações da civilização maia que resistiram ao tempo incluem obras 

reconhecidas como patrimônio mundial. Tais achados vêm intrigando pesquisadores até a atualidade, 

já que pouco se sabe sobre as origens, a organização social e as causas do fim dessa civilização, no 

século X.  

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as principais características da civilização maia.  

a) Desenvolveu-se na floresta Amazônica (atuais Peru, Bolívia e Suriname) e sua economia se 

baseava na coleta de tributos provenientes do comércio com os incas e os astecas.  

b) Ocupava a região das atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán (Sul do México), e 

desenvolveu saberes matemáticos, astronômicos e arquitetura sofisticados para a época.  

c) O poder era centralizado nas mãos do Imperador, cuja origem era considerada divina, e a capital, 

Machu Picchu, foi construída no topo de uma grande montanha para evitar ataques de povos 

inimigos.  

d) Habitava a região do Rio da Prata, atuais Uruguai e Argentina, onde desenvolveu a cultura de 

algodão, com o qual fabricava tecidos para exportação, e projetou um sistema de vigilância eficaz 

para se proteger de ataques inimigos.  

e) A organização social igualitária favorecia a distribuição equilibrada dos recursos naturais 

provenientes do comércio marítimo, realizado no Caribe, e os grandes templos e pirâmides 

honravam as divindades do Sol (Rá) e da Lua (Anúbis). 

 

 

3. Com relação às áreas Mesoamérica e Andina, no período coIoniaI, é correto afirmar que os(a) 

a) Maias se constituíram em um grande Império, chegando a ser comparado ao Império Grego. 

b) Astecas, do ponto de vista político, viviam sob um Conselho Supremo, muito distante de um 

modelo de Monarquia. 

c) maior parte das realizações artísticas das culturas andinas foram conservadas pelos espanhóis. 

d) espanhóis, à medida que penetravam no interior do continente, surpreendiam-se com o alto nível 

de organização econômica, política e religiosa dos povos ameríndios. 

e) emancipação das colônias espanholas significou a libertação do povo de Tupac. 

 

 

4. “A terra queimará e haverá grandes círculos brancos no céu. A amargura surgirá e a abundância 

desaparecerá. Será o tempo da dor, das lágrimas e da miséria. É o que está por vir”  
Profecia maia 

O texto acima foi escrito bem antes da chegada dos espanhóis a América, entretanto, ele já prenuncia 

o futuro dos povos americanos com a chegada dos europeus. 

Qual opção abaixo apresenta aspectos que facilitaram a conquista espanhola do Império Asteca? 

a) O domínio da cidade de Lima, capital do Império Asteca. 

b) A crença de que os espanhóis eram divindades que trariam riquezas para os mexicanos. 

c) A introdução, na América, de doenças desconhecidas, que causaram verdadeiras epidemias, 

dizimando parte da população nativa. 

d) A falta de resistência dos astecas, que aceitaram a conquista espanhola com resignação.  
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5. Com a conquista da América espanhola, a Igreja Católica impôs aos povos conquistados os 

referenciais simbólicos cristãos. Essa imposição religiosa resultou na transformação dos valores 

culturais dos povos conquistados, que pode ser identificada na  

a) projeção do imaginário da Reconquista Ibérica (processo de expulsão dos sarracenos) que 

concebe os ameríndios como mouros infiéis na América. 

b) adoração dissimulada de deusa asteca no culto à Nossa Senhora de Guadalupe, atual padroeira 

do México. 

c) reformulação das idolatrias indígenas associadas às práticas antropofágicas e à invocação do 

diabo pela Igreja Católica. 

d) conversão dos sacerdotes indígenas aos ensinamentos evangélicos como condição da sua 

permanência na liderança espiritual. 

e) aceitação dos valores cristãos trazidos pelos missionários e pelo colonizador, como forma de 

garantir a sobrevivência cultural 
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Gabarito 

 

1. D 

O contato entre europeus e nativos levou ao genocídio das populações que viviam na região onde hoje é 

o México. Entre as principais motivações deste processo, estão: a superioridade militar europeia, as 

epidemias e o agravamento das condições de vida dos índios. 

 

2. B 

O desenvolvimento intelectual matemático  da civilização Maia impressiona até os dias atuais. 

 

3. D 

Eram frequentes os relatos de espanhóis que evidenciaram a surpresa com o alto nível de organização 

econômica, política e religiosa dos povos ameríndios. 

 

4. C 

Essas doenças foram catastróficas no continente americano. 

 

5. B 

O sincretismo pode ser entendido como uma forma de resistência nesse contexto, como por exemplo no 

culto à Nossa Senhora de Guadalupe. 


