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SOCIEDADES AMERICANAS PRÉ-COLONIAIS

 Resolva a cruzadinha

Professor (a)AnoAluno (a)

1. Civilização americana de língua nahuatl que se desenvolveu 
no território do atual México.

2. A mais duradoura civilização americana, ocupou os 
territórios hoje pertencentes a Guatemala, Honduras, Belize 
e sul do México. 

3. Civilização americana que formou um poderoso império na 
região andina da América do Sul. 

4. Capital asteca sobre cujas ruínas foi construída a atual 
Cidade do México.

5. Tecnologia agrícola asteca que consistia em um canteiro 
�utuante ou pequena ilha arti�cial, de grande 
fertilidade e cujo cultivo atendia as necessidades 
alimentares da população. 

6. Língua de origem maia, utilizada até hoje por seus 
descendentes. 

7. Língua dos antigos incas e hoje uma das línguas o�ciais da 
Bolívia, Peru e Equador. 

8.  Capital de Tahuantinsuyu, o império inca, situada nos Andes 
e a 3400 metros de altitude. 

9. Tecnologia inca para registros contábeis por meio de 
cordões coloridos onde se davam nós que eram 
decifrados conforme a cor, a posição e o tipo de nó. 

10. Animal domesticado na região dos Andes do qual se 
extrai a lã e leite. 

11. A divindade mais importante dos astecas com o 
nome Huitzilooichtli, e também dos incas que o 
chamavam de Inti.

12.  Sistema inventado pelos maias que continuou a 
existir no início do período colonial e depois 
abandonado com a destruição de numerosos códices. 

13. Cereal nativo da América, cultivado a partir de 2500 
a.C., e base da alimentação dos maias, astecas, incas e 
outras sociedades americanas. 

14. Trabalho gratuito prestado pelos homens e mulheres 
do Império Inca para o imperador e os deuses, e 
depois explorado pelos espanhóis. 

15. Conhecimento em que os maias foram exímios 
chegando a cálculos precisos que surpreendem os 
cientistas de hoje. 
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