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Tenha um excelente trabalho! 

 

1- Considera-se, que no Brasil atual a população indígena seja formada por cerca de 400 mil pessoas. 

Analise o mapa da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), que mostra as terras indígenas, áreas de maior 

concentração dessa população na atualidade: 

 

 

Assinale V (verdadeira) ou F (falsa) para as afirmações a seguir. 

 (  F ) As áreas de concentração mostradas são praticamente as mesmas da época da colonização, porém 
o número de indígenas atual é muito maior que no passado. 
 ( V ) No passado os grupos indígenas eram muito mais numerosos e grande parte deles se concentravam 

em áreas mais próximas ao litoral. 
 ( F  ) Graças à grande extensão das terras indígenas que permite aos seus habitantes se esconderem na 
mata, conflitos e mortes são evitados quando essas terras são invadidas por garimpeiros, fazendeiros e 
exploradores de madeira. 
 

I – As áreas de concentração indígena diminuíram muito ao longo do tempo, sendo muito reduzido o 

número de indígenas. 

 

III – As terras indígenas atualmente são reduzidas a pequenas reservas constituídas em Lei, e que são 

ameaçadas por fazendeiros para o avanço das fronteiras agrícolas, garimpeiros e exploradores de 

madeira, que degradam o meio ambiente e expulsam os índios de suas terras. 

 

2-  Leia: 
 
I. A partir do século XVI, iniciou-se a formação da população brasileira com a chegada dos portugueses e 
sua miscigenação com os grupos indígenas e negros africanos, trazidos como escravos. 
II. A partir do século XVI, com a chegada dos negros africanos para servir de mão de obra escrava, 
amplia-se o processo de miscigenação. 



III. Três grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio de imigrações forçadas, cultura 
sudanesas, bantas e guineano-sudanesas islamizadas. 
 
Assinale a correta: 
 
a) apenas a I está correta 
b) apenas a I e a II estão corretas 

c) apenas a II e a III estão corretas 
d) todas estão corretas 
e) nenhuma está correta 
 

3. Leia: 
 
I. Vários estudos comprovam que a população negra, no seu conjunto, possui piores condições de vida em 
relação a outros grupos de pessoas. 
II. Os negros que entraram no Brasil no período colonial não podem ser denominados colonizadores nem 
imigrantes, pois foram trazidos para cá contra a sua vontade. 
III. No mercado de trabalho, ainda é alta a desigualdade entre negros e não negros, exceto em relação aos 
homens negros, pois eles apresentam a maior taxa de participação no mercado de trabalho. 
 
Marque a resposta correta: 
 
a) apenas a I está certa 
b) apenas a I e a II estão certas 
c) apenas a II e a III estão certas 
d) todas estão certas 
e) nenhuma está certa 
 
4. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no século XV, encontraram aqui os índios. 
Quais os principais grupos étnicos formadores da população brasileira? 
 
a) Os indígenas (nativos). 
b) Os europeus (colonizadores) e africanos (escravos). 
c) Os indígenas (nativos), europeus (colonizadores) e africanos (escravos). 
d) Os chineses, indígenas, alemães  e africanos. 
 
5. Coloque (V) ou (F): 
 
( V  ) O povo brasileiro foi formado por mistura de raças. 
( F  ) O branco já vivia no Brasil e depois vieram os índios. 
( V  ) Os índios estavam aqui e chegaram os brancos. 
( V  ) vários pratos feitos com milho e mandioca também são influencias indígenas. 
( V ) Entre as muitas contribuições dos povos africanos à cultura brasileira destacam-se ritmos e danças, 
como o samba e a capoeira. 
( F  ) A cultura brasileira não conta com a influencia dos imigrantes europeus e asiáticos. 

 
6. Como eram chamadas as faixas de terra em que o Brasil foi dividido? 
 
a) Faixas de terra. 
b) Lotes. 
c) Capitanias hereditárias. 
d) Terrenos. 
 
7.  O que significa Miscigenação? 
A miscigenação é o cruzamento de raças humanas diferentes. O mestiço é o indivíduo que nasce 

de pais de raças diferentes, ou seja, que apresentam constituições genéticas diferentes. 

8. Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com sua visão de 

mundo baseada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. A acreditar nos viajantes e 



missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena, que se agrava 

nos séculos seguintes levando a população ao genocídio.  

De acordo com o texto, o que significa a palavra genocídio? 

 

a) Genocídio foi a captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de prata. 

b) Genocídio são as guerras permanentes entre as tribos indígenas. 

c) Genocídio são as epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. 

d) Genocídio é o extermínio dos indivíduos integrantes de um mesmo grupo humano específico. 

Em muitos casos há o extermínio por completo desse povo. 

e) Genocídio eram os espíritos que protegiam os animais contra a caça predatória praticada pelos 

indígenas. 

 
 
9. Leia atentamente e responda. 
 

(...) 
Olhe a nossa história 
Os nossos ancestrais 

O Brasil colonial não era igual a Portugal 
A raiz do meu país era multirracial 
Tinha Índio, Branco Amarelo, Preto 

Nascemos da mistura, então por que preconceito? 
Barrigas cresceram 
O tempo passou... 

Nasceram brasileiros cada um com sua cor 
Uns com pele clara outros, mais escura 
Mas todos viemos da mesma mistura 

Então presta atenção nessa sua babaquice 
Pois como eu já disse 

Racismo é burrice 
Dê a ignorância um ponto final 
Faça uma lavagem cerebral. 

 
(Gabriel, o Pensador, Lavagem Cerebral, 1993) 

 

A letra da música de Gabriel, o pensador faz referência à ideia de um Brasil multirracial. Podemos 
entender esse termo como: 
 
a) Um fenômeno fruto do processo de miscigenação que tem origem, ainda no período colonial, a 

partir da fusão de negros, índios e brancos. 

b) Um processo de curta duração iniciado no final do século XVIII com as idéias iluministas e o fim do 

sistema colonial. 

c) A mistura de culturas, com predomínio da visão de mundo dos europeus, principalmente, escandinavos. 

d) Uma mera expressão do racismo, uma vez que o Brasil, historicamente, sempre foi dividido em raças 

que viviam harmoniosamente. 

e) Uma mistura de raças que ocorreu somente no período colonial e hoje já não existe mais. 
 
10. Classificar as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F) e indicar a sequência correta. 
   
( V ) Cultura é tudo aquilo que aprendemos em contato com o meio natural e vamos transmitindo de 

geração em geração. 

( V  ) A língua, a religião e a música são elementos imateriais da cultura de um povo. 

( V ) A cultura de um povo é formada por elementos materiais como a escultura, o vestuário e a pintura. 

( F ) Os diferentes modos de vida da população dependem principalmente do meio natural e do nível de 

desenvolvimento. 

( V ) A identidade cultural corresponde a um padrão cultural próprio de uma região que a distingue do 

território envolvente. 



 
a) v.v.f.v.f 
b) v.f.v.f.v 
c) v.v.f.v.v 
d) f.f.v.f.f 
e) v.v.v.f.v  
 
 

 


