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1. No dia 22 de abril de 1500, uma frota comandada pelo português Pedro Álvares Cabral chegou 
ao atual território brasileiro, após uma viagem que teve início no continente europeu. Essa data 
é considerada, por muitos estudiosos, o dia do descobrimento do Brasil. 

Explique se, do ponto de vista dos indígenas que habitavam esse território, seria correto considerar 
que o Brasil foi descoberto. Justifique sua resposta.  

 

 

 

 

 

2. Leia o texto a seguir, que trata da migração para Brasília (DF) na época da construção dessa cidade. 

O primeiro censo da cidade, realizado pela Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital (Novacap), em 1957, mostrou que após seis meses da chegada dos primeiros 

trabalhadores, 2.013 pessoas já viviam na região. O fluxo de pessoas aumentava a  

cada dia e três meses após a realização do primeiro levantamento da Novacap,  

o IBGE contabilizou 4.600 homens e 1.683 mulheres, ou seja, a população havia 

triplicado e chegara a 6.283 habitantes. 

GOVERNO DO BRASIL. Crescimento da população. Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/cultura/ 

2010/04/crescimento-da-populacao>. Acesso em: 12 set. 2018. 

Aponte as necessidades e os objetivos dos brasileiros que deixaram suas cidades de origem e 
migraram para Brasília na década de 1950. 
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3. Leia o texto a seguir. 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu e 

declarou como terras das Comunidades Remanescentes de Quilombos de Velame 

uma área de 1.874,17 hectares em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. [...]  

GOVERNO DO BRASIL. Incra reconhece terras de quilombolas em Vitória da Conquista (BA). Disponível em: 

<www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/08/incra-reconhece-terras-de-quilombolas-em-vitoria-da-conquista-ba>. 

Acesso em: 12 set. 2018. 

Explique a importância da posse de terras para as comunidades quilombolas. 

 

 

 

 

 

 

4. Observe, no texto a seguir, dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

A população de pardos, por exemplo, é mais comum no Nordeste e no Norte 

(com destaque para o Pará, com 69,5% de pardos), enquanto os negros estão mais 

presentes nos estados da região Nordeste, principalmente na Bahia, onde 17,1% se 

autodeclararam negros (2,4 milhões de pessoas). 

GOVERNO DO BRASIL. Censo 2010 mostra as características da população brasileira. Disponível em: 

<www.brasil.gov.br/editoria/educacao-e-ciencia/2012/07/censo-2010-mostra-as-diferencas-entre-caracteristicas- 

gerais-da-populacao-brasileira>. Acesso em: 12 set. 2018. 

a) Explique o fator relacionado à formação do povo brasileiro que justifica a diversidade étnica 

da população, citada no texto. 
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b) Descreva as ocorrências na história do território que justificam a forte presença da 

população parda e negra, principalmente no Norte e Nordeste do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

5. Explique como ocorre o fenômeno da concentração de renda e identifique suas consequências 
para a população brasileira. 

 

 

 

 

 

6. Leia o texto a seguir, que aborda um aspecto das migrações no Brasil. 

O Censo 2010 revelou que começa a perder força a migração de retorno do 

Sudeste para o Nordeste. Pesquisa divulgada hoje (17) pelo Instituto Brasileiro de  

Geografia e Estatística (IBGE), baseada no Censo 2010, mostra que 9,5 milhões de  

nordestinos migrantes são maioria (53%) entre os 17,8 milhões de pessoas que 

residem em região diferente da que nasceram, sendo 66% no Sudeste. 

De acordo com a pesquisa Nupcialidade, Fecundidade e Migração, o Sudeste 

também é o principal destino de 66% dos 600 mil estrangeiros que moravam no 

Brasil no ano do levantamento, seguido da Região Sul. [...] 

VIEIRA, Isabela. Migração de retorno do Sudeste para o Nordeste perde força, indica IBGE. Agência Brasil, 17 out. 2012. 

Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-10-17/migracao-de-retorno-do-nordeste- 

para-sudeste-perde-forca-indica-ibge>. Acesso em: 17 set. 2018. 

A característica brasileira que explica a situação exposta no texto é:  

a) a concentração da política na região Sudeste. 

b) a falta de recursos naturais nas regiões brasileiras. 

c) o acúmulo de recursos financeiros na região Sudeste. 

d) o aumento da igualdade entre as regiões do país. 
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7. Analise o texto a seguir, publicado em 2014. 

Após espera de 22 anos, o Povo Indígena Yanomami, na região do Ajarani, 

extremo leste da Terra Indígena Yanomami, em Roraima, recebeu a notícia da retirada 

do último fazendeiro que ocupava a área, no último dia 30 de maio. 

No total, doze fazendeiros foram indenizados para saírem da região do  

Ajarani, onde vivem hoje cerca de 80 índios Yawaripë, subgrupo da etnia Yanomami. 

GOVERNO DO BRASIL. Índios Yanomami comemoram terra desintrusada. Disponível em: <www.brasil.gov.br/ 

cidadania-e-justica/2014/06/indios-yanomami-comemoram-terra-desintrusada>. Acesso em: 17 set. 2018. 

Essa notícia pode ser considerada uma conquista para os povos indígenas em razão da dificuldade 
que eles têm de: 

a) manter a posse das terras que lhes são de direito. 

b) moldar seu modo de vida à cultura urbana. 

c) cultivar as terras que lhes são dadas. 

d) registrar todos os nascimentos que ocorrem na comunidade. 
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8. Analise o mapa a seguir. 

Brasil: distribuição da população por cor e raça (2013) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Distribuição da população por cor e raça. Disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_populacao_cor_e_raca.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

De acordo com o mapa, a maioria da população da região Nordeste é: 

a) amarela. 

b) branca. 

c) parda. 

d) preta. 
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9. Observe o mapa a seguir. 

Brasil: densidade demográfica (2010) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Densidade demográfica. Disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_densidade_demografica.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

Analisando o mapa, a região brasileira com menor densidade demográfica é a: 

a) Nordeste. 

b) Norte. 

c) Sudeste. 

d) Sul. 
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10. Analise o gráfico a seguir, que apresenta dados sobre o trabalho infantil nas regiões brasileiras 
em 2000 e em 2010. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Pessoas de 10 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por Grandes Regiões – 2000/2010. 

Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/trabalhoinfantil/outros/graficos.html>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

Realizando uma comparação entre os anos 2000 e 2010, é possível concluir que houve: 

a) uma redução brusca do trabalho infantil na região Sul. 

b) uma redução geral no trabalho infantil. 

c) um aumento significativo do trabalho infantil na região Centro-Oeste. 

d) um equilíbrio do trabalho infantil na região Nordeste. 


