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ATIVIDADE AMERICA ESPANHOLA 

QUESTÃO 1 

 
Administradas pela Coroa espanhola desde o século XVI, as colônias 
que formavam a América hispânica tinham em comum o fato de 
apresentar grande quantidade de populações indígenas, em sua 
maioria marginalizadas. As atividades econômicas eram 
condicionadas aos interesses da Coroa e estavam concentradas nas 
elites.                                                                                                                      Como 
era organizada a administração colonial na América espanhola. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________   
 

QUESTÃO 2 

 
 A sociedade colonial foi moldada através da violência e da 
mestiçagem. Como eram poucas as mulheres nascidas na 
Espanha morando nas colônias, os homens uniram-se com 
indígenas. Alguns casamentos entre a nobreza indígena e 
oficiais foram realizados com o intuito de fortalecer alianças 
locais. 

A sociedade da América Espanhola estava dividida 
basicamente em, Chapetones, Criollos, Negros e índios. 

Explique quem eram os:   
 

Chapetones:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  

Criollos:___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 3:  

 
 Os indígenas eram alvos de uma agressiva política da Coroa espanhola. Eles tiveram suas terras invadidas, 
eram submetidos a trabalhos forçados – como o insalubre trabalho nas minas – e enfrentavam muitas 
situações de conflito. A resistência indígena se expressava de diversas formas, em negociações e também em 
revoltas. A mais importante dessas rebeliões foi a de Tupac Amaru, ainda no século XVIII.  
 
 Descreve 3 características da revolta de Tupac Amaru.  



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 4: 

 
  Um importante líder da independência cubana foi o poeta e escritor José Martí. Defensor da soberania do 
território e difusor de um sentimento nacional contra os colonizadores, Martí reuniu amplas camadas sociais. 
Marque a opção que retrata as camada sociais lideradas por Martí?  
 
a) indígenas, profissionais liberais e comerciantes. 
b) negros ex-escravizados, profissionais liberais e trabalhadores rurais. 
c) comerciantes, mulheres e profissionais liberais. 
d) negros, mulheres, comerciantes e latifundiários. 
 
QUESTÃO 5 

Em 1960, foi instituído o torneio de futebol mais importante do continente americano, a Copa Libertadores da 
América. Disputada por clubes de vários países da América Latina, essa competição é prestigiada até hoje. 

 
a) O nome Libertadores está associado à valorização de qual processo histórico ocorrido na América?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
b) Quem seriam os libertadores? Cite alguns deles.                                                                                                                       
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

O senhor é meu pastor e nada me faltará. 

 


