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ATIVIDADE 09 

 

      Olá turma tudo bem, não é necessário copiar/imprimir os textos e mapas. Só se vocês têm como, mas as 

perguntas sim, devem copiar no caderno não esquecendo a data. Também não precisam me enviar cada 

atividade feita, quando for necessário pedirei para que me enviem uma determinada atividade. 

   Ainda trabalhando sobre a formação do território brasileiro, hoje vamos continuar a ver outros aspectos do 

nosso país, como já vimos sobre a população brasileira. Portanto agora iremos ver sobre a heterogeneidade da 

nossa população. 

   O povo brasileiro é o resultado de séculos de miscigenação entre diversos povos, principalmente indígenas, 

africanos e europeus, que aos poucos incorporaram características físicas e culturais uns dos outros. Essa 

diversidade se reflete em aspectos culturais, como a língua oficial do país (que é portuguesa, mas possui muitas 

palavras de origem indígena e africana), as religiões, a culinária e a música; e nas características físicas das 

pessoas, como a cor da pele e dos cabelos e a fisionomia. A composição da população é diferente em cada 

estado do Brasil. Ela reflete o processo de ocupação que ocorreu em diferentes partes do território brasileiro.  

 

POVOS INDÍGENAS – Os povos indígenas do Brasil são descendentes dos habitantes nativos que aqui viviam 

antes da chegada dos colonizadores europeus no século XVI. O censo de 2010 registrou que a população 

indígena brasileira ultrapassa 896 mil indivíduos, pertencentes a 305 etnias, e se concentram, principalmente, na 

Região Norte do país. 

Preservando a cultura indígena – Aproximadamente 58% dos indivíduos que se declararam indígenas no censo 

de 2010 habitavam Terras Indígenas, áreas reconhecidas pelo governo brasileiro como de ocupação legítima 

dos grupos indígenas que sobre elas detêm autonomia. Entre os indivíduos que viviam fora de Terras Indígenas, 

parcela significativa habitava áreas urbanas em 2010, onde, em geral, é mais difícil preservar a língua e a 

cultura tradicional, sobretudo entre os jovens.  

 

Questões: 

1) Por que a população brasileira é marcada pela diversidade?  

2) Entre meados dos séculos XIX e XX, quais foram os principais grupos de imigrantes que chegaram ao 

Brasil? 

3) Cite o nome de alguma tribo indígena que você já ouviu falar. 

4) Cite alimentos usados na culinária que vem desde a época dos índios. 


