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1. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. 

A fotografia apresentada reflete uma forte característica da população brasileira: a mistura  
de povos e culturas. Com base na observação da imagem e em seus conhecimentos, indique o  
nome dessa característica e cite ao menos três povos que contribuíram para o estabelecimento 
desse processo. 
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2. Leia o texto a seguir: 

De acordo com o Estatuto do Índio, Decreto nº 1.775/96, as terras indígenas 

podem ser classificadas nas seguintes modalidades: 

Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas: São as terras indígenas de que 

trata o art. 231 da Constituição Federal de 1988, [de] direito originário dos povos 

indígenas. [...] 

Reservas Indígenas: São terras doadas por terceiros, adquiridas ou 

desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. 

[...] Existem terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos estados-membros, 

principalmente durante a primeira metade do século XX, que são reconhecidas como 

de ocupação tradicional.  

Terras Dominiais: São as terras de propriedade das comunidades indígenas, 

havidas, por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. 

Interditadas: São áreas interditadas pela Funai para proteção dos povos e 

grupos indígenas isolados, com o estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito 

de terceiros na área.  

FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Modalidades de terras indígenas. Disponível em:  

<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>. Acesso em: 26 set. 2018. 

Hoje, no Brasil, as comunidades indígenas, mesmo tendo sido os primeiros povos a ocupar o país, 
não têm acesso garantido às terras. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, aponte 
dois conflitos ou empecilhos geralmente encontrados pelos indígenas para garantir suas terras. 
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3. Leia o trecho da notícia a seguir, publicada em 2014: 

A expectativa de vida do brasileiro subiu para 74,9 anos, segundo cálculo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2013, a expectativa era  

74,6 anos. 

GOVERNO DO BRASIL. Expectativa de vida do brasileiro sobe para 74,9 anos. 1º dez. 2014, atualizada em 22 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/saude/2014/12/expectativa-de-vida-do-brasileiro-sobe-para-74-9-anos>. Acesso em: 26 set. 2018. 

Com base no excerto citado e em seus conhecimentos, responda às questões que seguem:  

a) Aponte uma das melhorias na qualidade de vida dos brasileiros que acarretou esse aumento 

da expectativa de vida. 

 

 

b) Quais necessidades surgem para a população idosa a partir do aumento da expectativa de vida? 

 

 

 

4. Leia o trecho da notícia a seguir: 

Os brasileiros lideram grupo de estrangeiros, em Portugal, que quer voltar 

para os países de origem, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). 

GOVERNO DO BRASIL. Brasileiros lideram lista de estrangeiros que querem deixar Portugal. 25 nov. 2011, atualizado em 22 dez. 2017. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2011/11/brasileiros-lideram-lista-de-estrangeiros-que-querem-deixar-portugal>. 

Acesso em: 26 set. 2018. 

Considerando o teor da notícia e o fato de que a migração também pode ocorrer entre estados  
de um mesmo país, aponte o motivo pelo qual a população, principalmente das capitais baiana, 
cearense e pernambucana que vivem em estados do Sudeste, vem realizando a migração de 
retorno às suas cidades de origem. 
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5. Observe o mapa a seguir: 

Brasil: densidade demográfica – 2010 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 114. 

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. 

Acesso em: ago. 2018. 

O mapa apresentado retrata a densidade demográfica do território brasileiro medida no censo do 
IBGE realizado em 2010. Com base no mapa, descreva, no mínimo, duas características da 
distribuição da população no Brasil. 
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6. Observe a imagem a seguir: 

Reprodução/IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. IBGE divulga retroprojeção da população de 2000 a 1980. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9905-ibge-divulga-retroprojecao-da-populacao-de-2000-a-1980>. Acesso em: 22 out. 2018. 

O gráfico apresentado é uma retroprojeção elaborada com dados reais e estimativas futuras sobre 
a composição etária e por gênero da população brasileira. Com base na análise do gráfico, responda 
às seguintes questões:  

a) O que se pode afirmar a respeito da evolução das curvas em relação à idade da população? 

 

 

 

 

b) Qual grupo etário deverá receber atenção para o planejamento das políticas públicas? 
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7. Leia o trecho a seguir. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está sistematizando uma 

metodologia que permita que o próximo Censo Demográfico, previsto para 2020, 

incorpore dados relacionados às comunidades quilombolas de todo o país. [...]  

Plataformas da Fundação Cultural Palmares relacionam um total de 3 mil comunidades 

quilombolas certificadas. 

AGÊNCIA BRASIL. Censo de 2020 deve incluir dados sobre comunidades quilombolas. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 

geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas>. Acesso em: 23 out. 2018. 

Com base no texto, é possível afirmar que a mudança do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) de 2020 é importante, pois  

a) valoriza e reconhece a herança africana na formação da população brasileira.  

b) permite que os dados coletados sejam utilizados para a contagem de imigrantes. 

c) possibilita a identificação dos países de onde vieram os migrantes de origem africana.  

d) proporciona e identifica as palavras de origem africana que os brasileiros utilizam. 

 

8. Sobre as populações indígenas no país, é correto afirmar que 

a) foram exterminadas – cultural e fisicamente – durante a colonização portuguesa e são 

respeitadas atualmente. 

b) vivem, até hoje, apenas em terras indígenas e não se integram aos modos de vida dos meios 

urbanos. 

c) são amparadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai), que promove e protege os direitos 

dos indígenas. 

d) têm autonomia para fazer uso dos recursos das terras indígenas, ainda que estas pertençam a 

fazendeiros. 

 

  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas
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9. Observe a fotografia a seguir. 

Governo Federal/www.brasil.gov.br 

 

Imigrantes japoneses na colônia de Bastos, São Paulo, na década de 1930. 

A imagem retrata a presença de migrantes japoneses no Brasil, na década de 1930. Sobre o tema, 
é possível afirmar que:  

a) os japoneses, que chegaram ao Brasil na primeira metade do século XX, instalaram-se apenas 

na região Sul do país. 

b) a influência japonesa é pouco notada na cultura e na sociedade brasileiras e, especialmente, 

no estado de São Paulo. 

c) o Brasil recebeu um contingente significativo de imigrantes japoneses, que se instalaram 

principalmente em São Paulo, especializando-se no cultivo de hortaliças, chá e arroz.  

d) os imigrantes japoneses, quando chegaram ao Brasil pela primeira vez, trabalharam 

principalmente no setor de comércio. 

 

  

http://www.brasil.gov.br/
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10. Observe o mapa a seguir. 

Brasil: Terras Indígenas – 2015 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Disponível em 

 <https://pib.socioambiental. org/pt/Localiza%C3%A7%C3%A3o_e_extens%C3%A3o_das_TIs>. 

Acesso em: ago. 2018. 

Com base na análise do mapa, é possível afirmar sobre as reservas indígenas que elas: 

a) respeitam as áreas que eram ocupadas pelas etnias antes da colonização. 

b) estão concentradas na região Norte do Brasil, principalmente as regularizadas. 

c) localizam-se próximo ao litoral, principalmente as que estavam homologadas em 2015. 

d) foram estabelecidas em locais que não atrapalham a expansão da agropecuária brasileira. 


