Ocupação da América
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Horizontais

1.	Extermínio total ou parcial de um grupo humano.
4.	Povos que habitavam as terras do Brasil antes da chegada de Colombo.
6.	Uma sociedade agrícola presente no Brasil na época do descobrimento.
8.	Uma sociedade complexa que habitava parte da América Central e do México.
9.	Povo pré-colombiano que era presente nos Andes.
10.	Os __________ chegaram a ter mais de 12 mihões de habitantes  e tinham poder militar.
14.	Além do poder das armas e da sedução exercida pelos "presentes", os europeus levaram para a América vírus, __________ e doenças desconhecidas para a maioria da população que ali vivia.
16.	Após cerca de três séculos de dominação europeia, a partir da primeira metade do século XIX, as colônias de Portugal e Espanha, na América, obtiveram independência de suas ________.
17.	A fase do capitalismo na época do descobrimento era o ___________
18.	A base do sistema econômico dessas sociedades era a ______________

Verticais

2.	A presença de sacerdotes, administradores, artesãos, escultores, mineradores, mercadores, educadores e de uma classe dirigente, em cujo topo estava o imperador, mostra que essas sociedades apresentavam uma __________ social e administrativa complexa.
3.	A marcha para o oeste dos Estados Unidos, por exemplo, iniciada por volta de 1800, representou a redução drástica das populações nativas dessa porção da América e a apropriação de seus_________
5.	Território ocupado e administrado por um Estado ou país fora de suas fronteiras e subordinado política e economicamente a esse Estado.
6.	Foram as primeiras tribos vítimas dos portugueses aqui no Brasil.
7.	Os astecas  dominavam grande parcela do atual território _________ e parte da América Central.
11.	Motivados peças riquezas e pela possibilidade de desenvolvimento __________ europeus vieram à América.
12.	Colonizou uma das Guianas, Haiti e parte da América do Norte.
13.	Principal colonizados da América Central.
15.	Um dos bens que os europeus buscavam na América.


