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A civilização Inca 

 

A sociedade inca desenvolveu-se nas encostas da cordilheira dos Andes. Hoje, essas terras 

compreendem o Peru, a Colômbia, o Equador, o oeste da Bolívia, o norte do Chile e o noroeste da Argentina. 

Os incas, assim como os astecas e os maias, formaram importantes civilizações na América antes do 

domínio espanhol. 

O termo inca, que hoje designa um povo e uma sociedade, originalmente significava chefe, título 

dado aos imperadores e aos nobres. O Inca, filho do deus do Sol, misto de deus e imperador, reunia centenas 

de tribos sob sua autoridade. O imperador era o guardião dos bens do Estado, especialmente da terra e 

submetia a sociedade ao rigor de suas decisões. Abaixo do imperador estavam seus parentes, os nobres, e os 

escolhidos para ocupar os postos de comando, como governadores de províncias, chefes militares, sábios, 

juízes e sacerdotes. A camada seguinte era formada de funcionários públicos e trabalhadores especializados, 

como ourives, marceneiros, pedreiros etc. Na base da hierarquia estavam os agricultores.  

A economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptado à idade de cada um. O alicerce da 

economia era a agricultura, desenvolvida especialmente na zona montanhosa dos Andes. Para melhorar a 

produtividade da terra eram usados dois recursos: a adubação, feita com esterco de lhama e de pássaros; e a 

irrigação, com tanques e canais. Criavam a lhama, que serviam para o transporte, a alpaca e a vicunha, das 

quais obtinham a lã e a carne. No litoral, as populações viviam principalmente da pesca. 

Todos deveriam trabalhar para o sustento da família e isso garantia que tivessem comida e roupas. 

Claro que o Imperador e seus nobres tinham privilégios, mas na sociedade inca ninguém passava fome e 

todos tinham trabalho.  

A grandiosidade da arquitetura e da engenharia dos incas se apresenta através de palácios, casas, 

templos, fortalezas, pontes, túneis, estradas, canais e aquedutos. Os incas não tinham escrita. Eles 

transmitiam suas ideias e conhecimentos através da oralidade e dos desenhos. 

A religião marcava grande parte da vida e da cultura inca. Adoravam diversos deuses, que em geral 

eram associados a elementos da natureza, como o sol, a lua, o rio, a chuva etc. As divindades recebiam 

oferendas, inclusive sacrifício humano, e esperavam dos deuses um retorno em forma de chuva, proteção, 

boa colheita, etc. Em homenagem ao deus Sol – Inti – foi construído um grande templo em Cusco. 

O Império Inca começou a se desagregar no final do século XV, ao enfrentar várias rebeliões internas. 

Com a chegada dos espanhóis, estes se aliam aos inimigos dos incas e terminam por conquistá-los em 1533. 

Ao contrário do que possa parecer, a cultura inca está viva e presente nas sociedades andinas. No 

Peru, especialmente na cidade de Cusco, é possível visitar vários lugares e conhecer a cultura Inca. Um 

exemplo é a cidade de Machu Picchu. 
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Atividade de revisão 
 
1) Observe a faixa que uma determinada escola produziu para expor em frente ao colégio. 

 

 
Há erro de concordância verbal empregada na faixa, portanto, a frase deveria ser reescrita da 
seguinte maneira: 
 

     (A) “Está aberta as matrículas...” 
     (B) “Estão aberta as matrículas...” 
     (C) “Estão abertas a matrícula...”  
     (D) “Estão abertas as matrículas...” 
 

 
2) A frase em itálico apresenta erro de concordância verbal, marque o item abaixo que 
apresenta a forma correta na comunicação. 
 

 
    (A) A gentes vamos 
    (B) As gente vamos. 
    (C) As gentes vamos. 
    (D) A gente vai. 
 

 
3) O personagem da charge está com dúvida na escrita da palavra. A forma correta como ela 
deveria ser escrita de acordo com a  norma culta é: 
 

    

(A) negociar. 
(B) negoçiar. 
(C) negosciar. 
(D) negossiar. 
 



4) O que está escrito errado no anúncio? Faça a correção. 
              

                                                     
 

   _____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 

 
 
5) Na tirinha, uma das falas apresenta erro de concordância verbal, escreva abaixo a frase 
corretamente como deveria ser pronunciada por um dos personagens. 
 

 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
6) Uma das falas da charge apresenta erro de concordância verbal, escreva abaixo a forma 
que seria a correta de falar. 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 


