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1. Leia uma das notícias que foi destaque na imprensa em 2010. Depois, faça as 
atividades. 

Família brasileira está menor, segundo dados do Censo 2010. 
O TEMPO, 30 ago. 2010. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/capa/ brasil/fam%C3%ADlia-brasileira-est%C3%A1-menor-

segundo-dados-do- censo-2010-1.364308>. Acesso em: 1º abr. 2019. 

a) O que é o Censo e qual a importância dele? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) O que significa dizer que a família brasileira está menor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Escreva um pequeno texto explicando por que a família brasileira está menor. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) Apresente dados que comprovem o menor ritmo de crescimento da população brasileira 
nas últimas décadas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2. Apesar de o ritmo de crescimento da população estar dimi-nuindo, o Brasil continua 
entre os países mais populosos do mundo. Responda às questões. 

a) Quantos habitantes há no Brasil, atualmente? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) A população brasileira está distribuída de forma homogênea pelo território? Explique sua 
resposta com base no mapa da página 72, relacionando a distribuição aos fatores 
históricos e econômicos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Leia os anúncios. Depois, faça as atividades. 

 Temos vaga para cuidador de idosos. 

Faculdade destina vagas gratuitas para idosos. 

 Estamos contratando pessoas com 65 anos ou mais. 

a) Explique a relação entre os anúncios e as mudanças ocorridas no grupo de idosos da 
população brasileira. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Cite um dos tipos de violência cometidos contra a pessoa idosa. Em sua opinião, de que 
forma é possível garantir os direitos dos idosos no lugar onde você mora? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

4. Cite pelo menos três fatores que contribuíram para o aumento da expectativa de vida 
dos brasileiros. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Considerando o aumento do número de idosos no Brasil, responda ao que se pede: 

a) Cite e explique, com suas próprias palavras, pelo menos duas situações de violência 
cometidas contra pessoas idosas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Por que é importante combater essas formas de violência? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Qual das alternativas abaixo reflete a situação da população indígena no Brasil, 

atualmente? 

a) Não é possível falarmos em população indígena atualmente, já que a vida urbanizada 

apagou as características da cultura de cada povo. 

b) Com a colonização do território brasileiro por europeus, a população indígena foi 

dizimada, restando pequenos grupos apenas em países vizinhos. 

c) A diversidade de manifestações culturais de cada povo impossibilita que a população 

indígena seja vista de maneira generalizante. 

d) Segundo o Censo de 2010, os mais de 800 mil indígenas que habitam o Brasil vivem em 

zonas rurais, como forma de garantir a reprodução do seu modo de vida. 

 

 

 



 

7. Considere as seguintes afirmações: 

I. As comunidades quilombolas têm origem nos quilombos, territórios formados pela 

população negra que resistia ao sistema escravista. 

II. Só podem ser denominados quilombos os territórios ocupados que estejam 

integralmente em zona rural. 

III. As terras quilombolas não podem ser regularizadas porque são considerados espaços 

invadidos pela população negra escravizada. 

IV. Nas comunidades quilombolas, diferente de outras comunida- des tradicionais, existe 

boa condição de vida, já que recebem muitos incentivos governamentais. 

V. Um dos principais problemas enfrentados pelas comunidades quilombolas são a pressão 

que existe em torno das terras que ocupam. 

• Estão corretas as afirmações: 

a) I e V. 

b) I, II e III. 

c) II, III e IV. 

d) II e IV. 

8. Considere seus conhecimentos sobre as demarcações de terras quilombolas e 

indígenas. 

a) Qual a importância das terras para as duas populações tradicionais? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Indique semelhanças no processo de demarcação de terras entre essas populações. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

 


