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7º ano - Lista de exercícios - Povos formadores do Brasil - 2ª etapa - Prof. Renzo 

Questão 1) Leia o trecho a seguir. 

"Alguns segmentos da população brasileira (...) consideram que os índios têm terras demais e que essa regularização 
está reduzindo a quantidade disponível para uso econômico pelo restante da sociedade. As terras indígenas 
regularizadas somam 12,7% da superfície do Brasil. Para se contrapor a essa argumentação, a Funai explica que os 
índio são reconhecidos pela Constituição e pelo Estado brasileiro como representantes de uma cultura própria, que tem 
de ser respeitada e preservada, e, para que seu modo de vida se mantenha, é fundamental garantir-lhes as terras 
necessárias. 

(...) a Funai utiliza dados que mostram que o Brasil ainda tem 185 milhões de hectares de terras aproveitáveis e não 
exploradas, um total bem maior que o das terras indígenas. Para a Funai, são a concentração fundiária e a má 
utilização que levam à falta de terras para a agricultura e a pecuária, e não a extensão dos territórios indígenas.  

Pode-se também ressaltar que foi justamente a desapropriação das terras indígenas um dos motivos para que sua 
população diminuísse tanto. A situação social é considerada grave, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, onde há 
décadas os índios vivem em áreas restritas demais para sobreviver, e a falta de perspectivas de vida resulta em altas 
taxas de suicídio entre os jovens, além do assassinato de lideranças indígenas em conflitos pela posse de terras." 

Fonte: Guia do Estudante - Atualidade, 2012. p.88. (Adaptado). 

a) O trecho que você leu aborda alguns dos problemas enfrentados pelos grupos indígenas no Brasil. 

CITE dois desses problemas. 

1. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



b) POSICIONE-SE a FAVOR ou CONTRA a demarcação de novas reservas indígenas.  

_______________________________________________________________________________________ 

APRESENTE dois argumentos que defendam seu ponto de vista. 

1. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Questão 2) Leia com atenção o trecho abaixo. 

"Ao longo de sua história o Brasil recebeu povos de diferentes etnias, línguas e religiões que trouxeram suas 
influências culturais à nação. Através dessa grande variedade de povos e culturas podemos dizer que o brasileiro é 
um povo miscigenado e multicultural." 

O que significa ser um povo: 

a) "miscigenado"? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

b) "multicultural"? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 3) COLETE informações e COMPLETE a tabela a seguir com as principais influências culturais trazidas 

pelos diferentes povos que formaram o Brasil.  

Costume                 

                  Etnia                                                      
Indígenas Negros Europeus 

Religião 

   

Culinária 

   

Vocabulário 

   

Músicas/Ritmos 

   

Outras 
influências 

   

 


