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Atividades do livro: páginas 205 até 208 

Seguir as instruções conforme solicitado no vídeo. 

 

História:  

Áudio explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/5-ano-27-04-20-historia-revisao-

povos-da-america/s-sn0UijZxgcw  

Capítulo 4 – Povos antigos da América 

Explicação detalhada dos primeiros povos da América – livro página 42 a 47 

Povos mesoamericanos: 

Teotihuacanos, os maias e os Astecas 

Texto: Os Maias e os Astecas 

Atividades  

 

ENCONTRO ONLINE: Hoje, às 16:30 – Link para acesso: 

5° ano A (Cien/Hist/Geo): http://meet.google.com/vev-dmim-hnj 

5º ano B (Matemática): http://meet.google.com/wim-nxfs-hhw 

5º ano C (Português): http://meet.google.com/wzw-xypk-oht 

 

 

Os Mais e os Astecas 

Os povos pré-colombianos são assim chamados por terem vivido na América antes da 

chegada de Cristóvão Colombo, em 1492.  

Sendo assim, destacam-se os povos que habitaram as seguintes regiões da Mesoamérica 

(toltecas, olmecas, maias, mixtecas e astecas) e os Andes (incas, moches, cañaris e chibchas). 

Documentos dão conta de grandes feitos registrados por estas civilizações. Os astecas, por 
exemplo, construíram a impressionante Tenochtitlán, atual Cidade do México. 

Civilização maia 

O povo maia habitou a região das florestas tropicais dos atuais territórios de Honduras, 
Guatemala e região sul do México (Península de Yucatán), entre outros países, entre os 
séculos IV a.C e IX a.C. 
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A base da sociedade era formada pelos camponeses, trabalhadores urbanos e artesãos. Estes 
faziam parte da classe menos favorecida e, assim como em outras civilizações, precisavam 
pagar altos impostos. 

A nobreza, por sua vez, habitava a zona urbana em conjunto com os sacerdotes, chefes 
militares e administradores do império. 

A base de sua economia era a agricultura, com o plantio de feijão, milho e tubérculos, entre 

outros produtos. A atividade era impulsionada pelo desenvolvimento das técnicas de irrigação. 

Além disso, eram bons comerciantes e trocavam produtos com povos vizinhos e o interior do 

império. Usou como moeda de troca o cacau. 

Outro setor que merece destaque é o artesanato, representado pelo uso de tintas e fiação de 
roupas e tecidos. Tais práticas contavam com o auxílio da Matemática. Os maias foram os 
criadores das casas decimais e valor zero. 

Os registros de datas, acontecimentos, colheitas, guerras e coleta de impostos foram possíveis 
graças à escrita. Os maias, assim como os egípcios, adotaram o sistema hieroglífico, baseado 
em desenhos e símbolos. A habilidade dos maias também estava presente em suas 
construções. 

A arquitetura demonstrava avanço considerável por meio de pirâmides, templos e palácios 
erguidos por esse povo. 

Porém, um detalhe falho contribuiu para o fim da civilização maia. Por nunca terem formado 
um império unificado, a região era vulnerável ao domínio de outros povos o que, de fato, 
aconteceu. Além de outros fatores, como: esgotamento do solo e estiagem prolongada. 

Civilização asteca 

A civilização asteca habitou a região onde atualmente fica o México, entre os séculos XIV e 
XVI. 

Foi a fundadora da cidade de Tenochtitlán (Cidade do México), no século XIV, em uma região 
de pântanos próxima do lago Texcoco. Seu idioma era o nahuatl e, também, eram chamados 
de Mexica, algo como “lago da Lua” . 

A sociedade era organizada em ordem hierárquica. Na base, estavam os camponeses, 
artesãos e trabalhadores urbanos. No topo, a nobreza composta pelo imperador, sacerdotes e 
chefes militares. O imperador era, também, o chefe do exército. 

Isso era feito por meio de trabalhos em obras públicas, como canais de irrigação, estradas, 
templos e pirâmides. A agricultura asteca era intensamente desenvolvida graças a técnicas 
eficientes, como as ilhas de cultivo e obras de drenagem. Os principais cultivos eram pimenta, 
tomate, milho e cacau. Este, inclusive, era usado como moeda de troca pelo povo asteca. 

A civilização se destacou, também, na invenção de conceitos matemáticos e astronômicos, 
além de praticar a escrita baseada no uso de símbolos e desenhos (pictógrafos). Quanto ao 
calendário, adaptaram o sistema maia e inseriram algumas modificações. 



O artesanato asteca era dotado de extrema riqueza demonstrada nos objetos de ouro e prata, 
artigos pintados à mão e tecidos confeccionados por eles mesmos. Muitos dos artigos estão 
expostos atualmente em museus da Cidade do México. 

Assim como os maias, os astecas tinham uma religião politeísta. Os deuses adorados eram 
relacionados a elementos da natureza, como o deus Sol, Chuva, Trovão e Lua. 

O desenvolvimento da arquitetura, a propósito, era refletido na construção de pirâmides 
destinadas a cultos religiosos e sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. O intuito era 
deixar as divindades mais calmas e felizes. 

Ao contrário dos maias, os astecas formaram um império que, sob o comando de Montezuma 
II, no início do século XVI, chegou a ser composto por 500 cidades. Porém, seu fim chegou em 
1519, através da invasão espanhola Os europeus dominaram o povo, tomaram grande parte de 
suas riquezas e os escravizaram nas minas de ouro e prata. 

 

Atividades complementares 

1) A cultura maia, uma das mais importantes do mundo pré-colombiano, floresceu em qual 

região da Mesoamérica? 

2) Leia as afirmações a respeito da Civilização Maia e marque a alternativa incorreta e a 

transforme-a em verdadeira. 

a) Vivia em cidades-estado independentes. 

b) O chefe da cidade era como um imperador, que governava em nome de uma divindade 

específica. 

c) Quando os mexicas chegaram, os maias entraram em declínio e foram conquistados por 

eles. 

3) De acordo com a mitologia, de onde migraram os mexicas e qual a descendência desse 

povo? 

4) Os mexicas passaram a ser denominado de um outro nome. Que nome eles receberam? 

5) A cidade de Teotihuacán ganhou destaque por qual motivo? 

6) Que teoria explica o fim do auge do domínio teotihuacano? 

 

 

 

https://escolaeducacao.com.br/colonizacao-espanhola-da-america/

