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Conquista e colonização espanhola da América 

Situação de aprendizagem I  

Fatídicos encontros 

 

 Os espanhóis iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, às quais deram 

os nomes de São Salvador e Hispaniola. Observando os enfeites usados pelos indígenas que ali viviam, 

os espanhóis concluíram que havia ouro no local e os obrigaram a extraí-lo. Esgotado o ouro das ilhas, 

eles partiram para a conquista do continente.  

 Em 1519, o oficial espanhol Hernán Cortez desembarcou nas terras onde hoje está o México 

com 508 soldados, além de cavalos e canhões. Os indígenas provavelmente estranharam aqueles homens 

brancos, com roupas e armas de ferro e montados em seres estranhos (os astecas desconheciam o 

cavalo).  
 Os espanhóis, por sua vez, também devem ter estranhado os modos de viver, de se vestir e a 

língua dos astecas. Passado o primeiro momento, os espanhóis descobriram que vários povos do Império 

Asteca estavam revoltados com a dominação asteca. Entre esses povos estavam os habitantes da cidade 

de Tlaxcala. 

 Os espanhóis aliaram-se 

então a esses povos e marcharam 

sobre Tenochtitlán, a capital asteca. 

Ajudados pelos tlaxcaltecas e por 

milhares de outros aliados 

indígenas, Cortez e seus soldados 

conquistaram Tenochtitlán, a capital 

do império asteca, em 1521, 

matando milhares de astecas, entre 

os quais seu imperador Montezuma. 

Após a conquista de Tenochtitlán, 

Cortez instalou-se no palácio de 

Montezuma, e seus auxiliares 

ocuparam outros palácios mexicas.  
Projeção da cidade de  Tenochtitlán, a 

capital do império asteca 
 

Leia abaixo, a descrição do encontro entre Cortez e Montezuma: 

 

 Na manhã de 8 de novembro de 1519, na estrada que cruzava o lago Texcoco, no Vale do 

México, ocorreu um encontro único na história mundial, Montezuma e Cortez viram-se frente a frente. 

Há séculos este evento é considerado simbólico do grande encontro de continentes que atravessava, 

então, sua terceira década – e com bons motivos. Pela primeira vez, um imperador americano nativo 

saudava um representante dos europeus que vieram conquistar e colonizar suas terras. A ocasião foi 

amistosa, com ambos os lados ansiosos por exibir um [...] compromisso com a diplomacia. Sem 

embargo [Entretanto], o choque de culturas ficou também imediatamente evidente. Em questão de 

meses os dois lados estariam encalacrados numa guerra sangrenta, que provocaria a morte de 

Montezuma e sua sucessão por Cortez no posto de homem mais poderoso do México central.  



 

Trecho de um texto do historiador Matthew Restall  
1. Assinale a afirmativa INCORRETA e justifique sua escolha com base na leitura. 

 

Sobre o texto é possível afirmar que: 

(   ) Ele descreve o encontro entre o espanhol Cortez e o asteca Montezuma.  

(   ) Houve esforço da parte dos dois líderes para serem (ou parecerem) respeitosos. 

(   ) O encontro entre Cortez e Montezuma, que inicialmente foi amistoso, desembocou em uma guerra 

entre eles.  

(   ) O conflito entre as forças lideradas por Cortez e as comandadas por Montezuma terminou com a 

vitória do imperador sobre o espanhol.  

 

Justifique sua escolha aqui ____________________________________________________________ 

 

Situação de aprendizagem II 

 

2. Com base na leitura dos textos anteriores, assinale a afirmativa incorreta e a reescreva, de modo que 

se torne correta. 

 

(   ) Assim que chegou às terras onde é hoje o México, Cortez descobriu que os povos do Império Asteca 

estavam insatisfeitos com a opressão a que eram submetidos pelos astecas.  

(   ) Os espanhóis conquistaram Tenochtitlán com a ajuda dos povos rebelados contra o domínio asteca.  

(   ) Os principais aliados dos espanhóis na conquista de Tenochtitlán foram os tlaxcaltecas, inimigos 

ferrenhos dos astecas.  

(   ) Os espanhóis conviveram em harmonia com os astecas, dividindo com eles o governo do Império 

Asteca.  

 

Reescreva a afirmativa corrigindo-a aqui _________________________________________________ 

 
Situação de aprendizagem III 

A mineração 
 

 Com a descoberta das ricas minas de prata de Potosí (na atual Bolívia), em 1545, e em Zacatecas 

(no México atual), no ano seguinte, a mineração se transformou na atividade mais importante na 

América espanhola. Considerando as minas como propriedade sua, o rei da Espanha mandou distribuir 

lotes auríferos àqueles que tivessem dinheiro para iniciar sua exploração. Já o penoso trabalho de 

arrancar a prata do fundo das minas deveria ser feito pelos indígenas.  

 As duas principais formas de trabalho forçado na América espanhola foram a mita e a 

encomienda. A mita era a obrigação que os membros das aldeias tinham de trabalhar para os espanhóis 

durante quatro meses por ano. Esses trabalhadores (os mitayos) recebiam por seu trabalho cerca de um 

terço do salário de um trabalhador livre daquela época. A encomienda era o direito dado ao colono 

espanhol (encomendero) de explorar o trabalho indígena nas minas, plantações e fazendas por certo 

período.  
 

Assinale a afirmativa INCORRETA  

(   ) Foi com a descoberta das ricas minas de prata de Potosí, em 1545, e Zacatecas que a mineração se 

transformou na atividade econômica mais importante na América espanhola.  

(   ) As duas principais formas de trabalho forçado na América espanhola foram a mita e a encomienda. 

(   ) O rei da Espanha considerava as minas de Potosí e Zacatecas como propriedade dele. 

(   ) O trabalho de arrancar a prata do fundo das minas deveria ser feito por quem tivesse dinheiro. 
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