
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço. 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

O Brasil é famoso por sua grande miscigenação, pois nosso povo não tem 

uma formação étnica única, pelo contrário, é uma mistura de diversos povos. Existem 

brasileiros de todas as cores, de todos os jeitos. 

O Brasil é formado por brancos, negros, asiáticos, índios e muitos mestiços. 

Segundo o Atlas do IBGE, a população ao Sul e Sudeste do Brasil se 

autodeclaram mais como branca com considerável presença parda no Sudeste. No 

Centro-Oeste vemos uma distribuição bem equilibrada e no Norte e Nordeste vemos 

a população parda em grande destaque. 

Porém, é necessário lembrar que essa classificação do IBGE é limitada, 

especialmente por não considerar os diversos grupos brancos e negros presentes, 

nem as diversas etnias indígenas presentes em nosso território. 

 

Analise a charge. 

 



1) A charge retrata: 

a) (    ) a habitação do Brasil na extensão de todo o litoral brasileiro. 

b) (    ) a presença de florestas ocupando toda a extensão do território brasileiro. 

c) (    ) a diversidade dos povos que habitam o território brasileiro. 

d) (    ) os índios ocupando a maior parte do território brasileiro. 

 

2) O texto afirma que o povo brasileiro é resultado de uma miscigenação. Procure no 

dicionário e explique o significado desse termo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3)  Complete corretamente. 

 

a) Luzia é o ______________________ “brasileiro mais antigo” que se tem notícia. 

Outros vestígios foram também encontrados em outras partes do 

__________________________. Os locais onde esses vestígios estão concentrados 

são chamados de _________________________ 

____________________________________. 

 

b) A maior parte dos sítios arqueológicos brasileiros encontra-se em locais que 

possuem muitas ____________________ e ______________________; outros estão 

no ____________________. 

 

c) Dentre os sítios arqueológicos brasileiros, podemos destacar a 

__________________________ 

_____________________________. 

 

d) Os primeiros agrupamentos humanos que viveram no território brasileiro, 

considerando as atividades desenvolvidas, são classificados em povos 

 

CONCHAS – CAVERNAS – AGRICULTORES/CERAMISTAS – SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – 
BRASIL – FÓSSIL – GRUTAS – SERRA CAPIVARA – CAÇADORES/COLETORES – LITORAL 



_________________________, _________________________ e 

_________________________. 

 

4) Fale sobre as primeiras aldeias e cidades.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Quais necessidades contribuíram para o desenvolvimento da escrita? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Estudamos que os grupos humanos se fixaram em regiões próximas a rios. O que 

isso possibilitou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 


