
GABARITO DA SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
ATIVIDADE 1 – Leitura e interpretação do texto: “O fantasma”: 
 

1- Letra D 
2- O fantasma da história é um Papagaio acorrentado. 
3- O personagem que narrou a história foi Vicentino. 
4- Enquanto os homens se reuniam para conversar, as mulheres se distraiam ouvindo 

rádio de pilha e costurando. 
5- Letra B. 
6- Vicentino se armou com um pedaço de pau, subiu devagar, abriu a porta num 

solavanco e deu um grito. 
7- O caso aconteceu num sobrado na cidade. 
8- Uma das frases que indicam que ele tinha medo: “se não tivesse tão apavorado”. 
9- Ao papagaio. 
10- Letra B. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 

ATIVIDADE 2 – Complete com:  SESSÃO, SEÇÃO OU CESSÃO: 

a- Sessão 
b- Cessão 
c- Sessão 
d- Seção 
e- Seção 

 
                         Complete com:  CESTA, SEXTA OU SESTA. 

 

1- Sexto 

2- Cesta 

3- Sexta 

4- Sesta 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

ATIVIDADE 1 – EXTRA – Interpretação de texto: O fantasma. 

  

1- LETRA- D 

2- O FANTASMA DA HISTÓRIA É OPAPAGAIO ACORRENTADO. 

3-  O PERSONAGEM QUE NARROU A HISTÓRIA FOI VICENTINO. 

4- LETRA- B. 

5- ACONTECEU NUM SOBRADO NA CIDADE. 

6- AO PAPAGAIO. 

7- LETRA- A. 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 

ATIVIDADE 2  – EXTRA - COMPLETE COM:  SESSÃO, SEÇÃO OU CESSÃO: 

 

A - SESSÃO 

B - CESSÃO 

C- SESSÃO 

D - SEÇÃO 

             E - SEÇÃO 



 

                         COMPLETE COM:  CESTA, SEXTA OU SESTA. 

 

5- SEXTO 

6- CESTA 

7- SEXTA 

8- SESTA 

 

 
MATEMÁTICA: 
ATIVIDADE 1 -  ESCREVA A FRAÇÃO QUE INDICA  A PARTE PINTADA DE CADA FIGURA: 
 

a- 1/2 
b- 6/8 
c- 2/6 
d- 2/4 
e- 3/9 
f- 1/6 

g- 3/4 
h- 5/6 
i- 2/12 
j- 10/25 
k- 4/8 
l- 3/5 

 

ATIVIDADE 2 - REPRESENTE POR MEIO DE FIGURAS, AS FRAÇÕES: 
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MATEMÁTICA:      ATIVIDADE 3 -  Escreva como se lê: 

 
a- Quatro décimos 

b- Dois quintos 

c- Sete oitavos 

d- Cinco vinte e sete avos 

e- Um quatorze avos 

f- Três centésimos 

g- Três quarenta avos 

h- Dois quartos 

 

 
MATEMÁTICA:  EXTRA 
ATIVIDADE 1 -  ESCREVA A FRAÇÃO QUE INDICA A PARTE PINTADA DE CADA FIGURA: 
 

a- 1/2 
b- 6/8 
c- 2/6 
d- 2/4 
e- 3/9 
f- 1/6 

g- 3/4 
h- 5/6 
i- 2/12 
j- 10/25 
k- 4/8 
l- 3/5 

 

 
ATIVIDADE 2 – REEPRESENTE POR MEIO DE FIGURAS AS FRAÇÕES: 

A- 3/10 

     

     

 
B- 5/8 

 



    

    

 
C- 6/7 

 

       

 
D- 3/5 
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A ÁGUA 

A água é essencial para que haja vida. Ela está presente em cada célula do corpo humano e é 

necessária para a produção de alimentos e qualquer tipo de bem de consumo. 

No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água, e neste mês o debate sobre este importante 

elemento ganha destaque. 

Abaixo têm 17 curiosidades sobre a água que podem mudar a forma como você enxerga este recurso: 

1. O corpo humano de um adulto possui até 65% de água em sua composição. Em um recém-nascido 

o número é ainda maior: 78%. 

2. O planeta Terra também é conhecido como o 

Planeta Água. A justificativa para o nome deve-se 

ao fato de que 70,9% de sua superfície é coberta 

por água. 

3. Apenas 3% da água do mundo é doce. Deste 

total, 70% está na forma de gelo ou no solo. 

4. 12% da água doce do mundo está no Brasil. O 

país é privilegiado por seus aquíferos, que 

armazenam a água no solo. 

5. O Aquífero Guarani é o maior do mundo. Ele se 

estende por uma área média de 1,2 milhão de km2 

e reserva, aproximadamente, 45 mil quilômetros 

cúbicos de água.  

6. Existe mais água na atmosfera do que em todos 

os rios do mundo juntos.  

 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 
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– ATIVIDADE ONLINE: LER O TEXTO, COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDÊ-LAS. 
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7. De acordo com a ONU, existem 783 milhões de 

pessoas no mundo que vivem sem água potável. Em 

2025 esse número pode chegar a 1,8 bilhão. 

8. Na América Latina são 36 milhões de pessoas 

sem acesso à água de boa qualidade. 

9. Enquanto nos EUA as pessoas gastam, em 

média, 370 litros de água por dia, os africanos usam 

de sete a dezenove litros. 

10. Por não terem acesso à estrutura de saneamento 

básico, mulheres e crianças na África Subsaariana 

perdem até seis horas do dia caminhando longas 

distâncias para encher baldes de água. Em apenas 

um dia, a soma dessas viagens cobriria a distância 

de ida e volta à Lua. 

11. Em média, 2/3 da água do mundo é usada para 

a produção de alimentos, em especial à agricultura e 

pecuária. 

12. Nos EUA, 26% da água usada nas residências é gasta apenas em descargas. 

13. Uma torneira que goteja a cada segundo pode 

vazar três mil litros em um ano. 

14. Em São Paulo, os vazamentos nas redes de 

distribuição geram desperdício de 980 bilhões de 

litros de água por ano, em média, 30% da água 

tratada no município. Em Nova York são perdidos 13 

trilhões. 

15. Para fazer uma calça jeans são necessários, aproximadamente, dez mil litros de água. 

16. Para produzir um quilo de manteiga são necessários 18 mil litros de água e para um quilo de carne 

gasta-se 15.400 litros. 

17. Um banho de 15 minutos, com o registro meio 

aberto, consome 135 litros de água. Uma mangueira 

aberta pelo mesmo tempo pode desperdiçar até 280 

litros. 

Diante destes fatos, é impossível não valorizar a 

água que chega até a sua casa. Faça sua parte, 

economize cada gota! 
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Família buscando água com baldes na zona rural do sul da África. 
| Foto: iStock @brunoat 
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http://www.istockphoto.com/br/portfolio/brunoat?mediatype=photography


 

RESPONDA 

1) Quando é comemorado o Dia Mundial da Água? 

R: No dia 22 de março. 

2) Quais das curiosidades você achou mais impressionante? Por quê? 

R: Resposta pessoal. 

3) Sabendo que para produzir um quilo de carne são gastos 15.400 litros de água. Quantos 

litros são necessários para produzir 8 quilos de carne?  

15.400 

      X8 

123.200 

R: São necessários 123.200 litros de água. 

4) Enumere cada um dos casos de acordo com o gasto de água correspondente. 

( 1 ) Calça jeans.    (  5  ) 370 litros de água por dia.   

( 2 ) Quilo de manteiga.   (  6  ) 7 a 19 litros de água por dia.  

( 3 ) Banho de 15 minutos.   (  1  ) Dez mil litros de água. 

( 4 ) Mangueira aberta por 15 minutos. (  2  ) 18 mil litros de água. 

( 5 ) Gasto médio de água por dia   (  7  ) 15.400 litros de água. 
dos estadunidenses. 

( 6 ) Gasto médio dos africanos.  (  3  ) 135 litros de água. 

( 7 ) Quilo de carne.    (  4  ) 280 litros de água.  
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A água no planeta 

Nós habitamos o planeta Terra, também conhecido como “Planeta água”. Essa 

denominação deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície terrestre é coberta 

por água, correspondendo a, aproximadamente, 1,4 bilhão de km3. A Terra é 

constituída por água em seus três estados físicos: 

 Líquido Gasoso Sólido 

A água é encontrada em oceanos, mares e águas continentais. Os oceanos 

representam mais da metade de água disponível na Terra. Esses são uma 

grande massa de água responsável pelo envoltório gasoso e pelo controle do 

clima, pois absorve e reflete a maior parte da energia solar. Os mares são também 

grandes massas de água salgada e considerados parte dos oceanos, que possibilitam 

a pesca e o transporte marítimo, fornecem minerais, entre outras funções 

aproveitadas pelos humanos. Os rios, lagos, águas subterrâneas (águas 

continentais) e geleiras são de suma importância para os seres vivos por 

fornecerem água doce. 

Do total de água que cobre a superfície terrestre, cerca de 97,5% corresponde à água 

salgada, e apenas 2,5% corresponde à água doce. Veja:  
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https://escolakids.uol.com.br/geografia/terra-planeta-agua.htm


 

A água doce disponível corresponde às massas de água destinadas ao consumo do 

ser humano (lembrando que a água do mar pode ser consumida desde que passe 

pelo processo de dessalinização). A água doce distribui-se em geleiras, neves 

eternas, águas subterrâneas, rios, lagos, solos e pântanos. 

A distribuição de água doce no mundo varia conforme a presença de 

ecossistemas nas diferentes regiões, portanto, não é uniforme. Sendo assim, 

algumas áreas apresentam maior disponibilidade de água que outras. 

Alguns países (como Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Índia, Peru e 

Colômbia) apresentam grandes reservas de água doce, concentrando, 

aproximadamente, 60% da disponibilidade total. Já os países mais vulneráveis à 

escassez de água encontram-se no Oriente Médio, como é o caso de Qatar e Kuwait. 

→ Concentração de água doce por continente, segundo a Agência Nacional das 

Águas: 

• América: 39,6% 

• Ásia: 31,8% 

• Europa: 15% 

• África: 9,7% 

• Oceania: 3,9% 



→ Água potável 

Primeiro, é preciso ressaltar que nem toda água doce é potável. A água de fácil 

acesso, como a de rios e lagos, não necessariamente apresenta boa qualidade. Para 

que seja considerada potável, a água necessita estar livre de contaminação. 

 

 

• A água própria para o consumo é chamada 

de água potável e não apresenta riscos à 

saúde. 

 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, define-se água potável como: 

“água que atenda ao padrão de potabilidade e que não ofereça risco à saúde”. 

Sendo assim, corresponde à água que pode ser consumida por atender 

aos requisitos físicos, químicos e biológicos que estabelecem sua qualidade e 

garantem a segurança e o bem-estar do consumidor. 

Para que seja considerada potável, a água também precisa atender alguns requisitos, 

como ser inodora, incolor e insípida, e também não pode apresentar organismos 

patogênicos (organismos que causam doença). 

RESPONDA 

1) Quais são os critérios para a água ser considerada potável? 

R:  Ser inodora, incolor e insípida, além de não apresentar organismos 

patogênicos.  

2) Por que o planeta Terra também é conhecido com o planeta água? 

R: Essa denominação deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície 

terrestre é coberta por água. 



 

3) Quais são os três estados físicos que encontramos a água? 

R: Sólido, líquido e gasoso. 

4) No planeta Terra a maior parte da água disponível corresponde a água doce 

ou salgada?   

R: Água salgada. 

5) De acordo com o gráfico acima, percebe-se que há uma pequena parte de água 

doce no mundo. Do total de água doce quantos por cento estão concentrados 

em rios e lagos? 

R: Apenas 0,3%. 

6) Qual a definição de água potável de acordo com o ministério da saúde? 

R: “água que atenda ao padrão de potabilidade e que não ofereça risco à saúde”. 

7) Responda V para verdadeiro e F para falso.  

(   F   )   A maior parte de água disponível é doce. 

(   V   )   O Brasil é considerado um país com uma grande concentração de água 

doce. 

(   F   )   Toda água doce é própria para o consumo humano.  

(   V   )   A  maior parte da água doce disponível está em geleiras e neves 

eternas. 

(   F   )  A água do mar é própria para o consumo humano. 
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População Brasileira  

 

 O Brasil é um dos países mais populosos do mundo com mais 
de 200 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, somos quatro 
vezes maiores que a população da Argentina e três vezes maiores que 
a população da França. 
 Se compararmos com a década de 1950, veremos que nossa população quase quadruplicou. Nossa 

população continua crescendo. As pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida em 

nosso país aumentou nas últimas décadas, hoje essa expectativa de vida (o quanto se espera viver) é de mais 

de 76 anos. 

 

População estimada do Brasil 

211 640 000  

 Saiba mais! Se puder, entre no link e acompanhe o aumento da população brasileira quase em tempo 

real. Se não puder, não tem problema, continue a leitura. 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html 

 
 A formação da população brasileira tem sua origem em diferentes grupos humanos. É um povo 

miscigenado, ou seja, resultado de um processo de mistura de etnias e culturas de diferentes grupos. 

 Na geografia, etnia se refere a um grupo social distinto de outro. Tem a ver com suas características: 

idioma, cultura, o lugar de onde veio.  

Olá queridos(as) alunos(as)!! 
Esta atividade deverá ser feita na semana de 15 a 19 de junho. 

 
Seguem algumas orientações para as realizações das atividades:  

Registrar as atividades no caderno. 
Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano)  
Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 
Atividades impressas – colar no caderno 
Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder. 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html


 Raça diz respeito ao lugar de origem da pessoa e sua aparência física. O mau uso desse conceito foi 

responsável pela escravidão, por exemplo. E assim, veio o outro conceito, o de racismo, que é o preconceito 

físico e social, quando se acredita que uma raça é superior a outra. Não é errado usar o termo raça, o errado 

é o racismo, que é algo muito cruel, pois divide as pessoas e traz muito sofrimento para as vítimas. 

 O IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração. Ou seja, as 

pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena 

ou amarela. 

 Se fôssemos uma pequena comunidade de 100 pessoas, 45 brasileiros se declarariam como brancos, 

45 como pardos, nove como pretos e, aproximadamente, um brasileiro se declararia como amarelo ou 

indígena. 

 
Fonte: https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-povo/19624-cor-ou-raca.html 

Pausa para você refletir... 

1 – Qual a população estimada do Brasil? Escreva o número e em seguida por extenso. 

Aproximadamente 211 640 000 – Duzentos e onze milhões, seiscentos e quarenta mil habitantes. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2 – Observe o gráfico acima e responda e assinale a alternativa verdadeira com (V) e a falsa com (F). 

( F ) A maioria da população brasileira se autodeclara preta. 

( V ) Menos da metade da população se autodeclara branca. 

( V )  Pardos e negros representam a maior parte da população brasileira. 

( F ) Os indígenas, que são os primeiros habitantes de nosso país, hoje representam a maior parte da            
população do Brasil. 

 

https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-povo/19624-cor-ou-raca.html


População indígena 

 

   Aldeia Velha, tribo de índios Pataxós em Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro (BA) 

 De acordo com o Censo 2010, no Brasil existem, aproximadamente, 897 mil indígenas, ou seja, 
menos de 1 milhão. Entre essas pessoas, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas. Existem hoje 305 
etnias e 274 línguas indígenas. 

 A maioria dos indígenas brasileiros não falam a língua indígena (57%). Já a maioria deles fala a língua 
portuguesa (77%). Porém, entre os indígenas que vivem em terras indígenas, a maioria (57,3%) fala alguma 
língua indígena. A maior parte dos indígenas são alfabetizados (77%).  

 A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) é o órgão responsável por proteger e promover os direitos dos 
povos indígenas no Brasil. 

Fonte: https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-povo/20507-indigenas.html 

 

3 – Leia a frase do texto: 

 “A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) é o órgão responsável por proteger e promover os direitos 
dos povos indígenas no Brasil.” 

Pense e responda: Sabendo que os povos indígenas possuem a menor população entre o povo brasileiro, 
apesar de serem os primeiros habitantes do Brasil, por que os indígenas precisam da FUNAI? 

Resposta esperada: Para garantir o direito dessas populações às terras indígenas 

_____________________________________________________________________________________________ 

4 – Leia um trecho de um texto sobre o combate ao racismo nas escolas. 

 O acesso à Educação de qualidade é um direito de todos os brasileiros. Mas, na prática, sabemos que 
isso não acontece. Após mais de 130 anos da abolição da escravidão no Brasil (foi em 1888), a desigualdade 
racial ainda persiste na nossa sociedade e, portanto, também dentro da escola pública. Basta olhar os 
dados do Ensino Básico, onde se vê um cenário preocupante para a juventude negra. 

 Em 2015, realizamos um levantamento com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(Pnad/IBGE). Os resultados indicaram que 30% da população negra (pretos ou pardos) não completava o 
Ensino Fundamental antes dos 16 anos.  

 Também em 2014, aos 16 anos, 82% dos alunos brancos terminavam o Ensino Fundamental, e 
entre aqueles com idade entre 15 a 17 anos, 71% estavam na escola. 

Fonte: https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/O-combate-ao-racismo-passa-pela-escola 

  

https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-povo/20507-indigenas.html
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/O-combate-ao-racismo-passa-pela-escola


a) Se o ensino básico é um direito de todos no Brasil, por que a população negra (formada por pardos 
e pretos) tem maior dificuldade de concluir o ensino fundamental, quando comparados com a 
população branca? 
 

Resposta esperada: Devidos às desigualdades que existem desde a época da escravidão, que 
mesmo após mais de 130 anos ainda persiste na sociedade, e portanto, também dentro das  
escolas públicas. 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 
 

Bons estudos e até a próxima semana! 
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ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 14 e 15 

 

 

 
 
 
 

ÍNDIOS NO BRASIL 

 

Os povos indígenas brasileiros formam um rico e complexo conjunto de crenças e hábitos 

A presença dos índios no território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação estabelecido 
pelos exploradores europeus que aportaram em nossas terras. Segundo os dados presentes em algumas 
estimativas, a população indígena brasileira variava entre três e cinco milhões de habitantes. Entre essa vasta 
população, observamos o desenvolvimento de civilizações heterogêneas entre as quais podemos citar os 
xavantes, caraíbas, tupis, jês e guaranis. 

Geralmente, o acesso às informações sobre essas populações são bastante restritas. A falta de fontes 
escritas e o próprio processo de dizimação dessas culturas acabaram limitando as possibilidades de estudo 
das mesmas. Em geral, o maior contato desenvolvido entre índios e europeus aconteceu nas faixas litorâneas 
do nosso território, onde predominam os povos indígenas pertencentes ao grupo tupi-guarani. Apesar das 
várias generalizações, relatos do século XVI esclarecem alguns hábitos desse povo. 

Olá Alunos e Alunas!!! 

- Essas atividades deverão ser realizadas na semana de 15 à 19 de junho. Você não precisa realizá-las de 

uma só vez! 

- Leia atentamente o texto; 

- No seu caderno, anote o nome do texto, copie as questões e registre suas respostas. Se você está 

realizando a atividade em uma folha impressa, poderá responder as questões na própria folha e guardá-

la para entregar ao seu professor posteriormente. 

Bom trabalho! 

 



De acordo com esses registros, os povos tupi-guarani organizavam aldeias que variavam entre os seus 
500 e 750 habitantes. A presença da aldeia era temporária e todo o seu contingente era dividido entre seis a 
dez casas, sendo que cada uma delas poderia variar de tamanho e comprimento de acordo com as 
necessidades materiais e culturais de cada aldeia. Para buscarem sustento, os tupis desenvolveram a 
exploração da coleta, da caça, da pesca e, em alguns casos, das atividades agrícolas. 

Sob o ponto de vista político, essas comunidades não contavam com nenhum tipo de organização 
estatal ou hierarquia política que pudesse distinguir seus integrantes. Apesar disso, não podemos ignorar que 
alguns guerreiros e chefes espirituais eram valorizados pelas habilidades que detinham. Muitas vezes, 
diferentes tribos mantinham contato entre si em busca da manutenção de alguns laços culturais ou em razão 
da proximidade da língua falada. 

A realização das tarefas cotidianas poderia variar segundo o gênero e a idade de cada um dos 
integrantes da aldeia. Em suma, as mulheres tinham a obrigação de desenvolver as atividades agrícolas, 
fabricar peças artesanais, processar os alimentos e cuidar dos menores. Já os homens deveriam realizar o 
preparo das terras e as atividades de caça e pesca. Tendo outro modelo de organização familiar, os índios 
organizavam casamentos e, em algumas situações, a poligamia era aceita. 

No campo religioso, alguns desses povos acreditavam na existência dos espíritos, na reencarnação 
dos seus antepassados e na compreensão dos fenômenos naturais como divindades. Em diversas situações, 
esse corolário de crenças era fonte de explicação para a origem do mundo ou a ocorrência de algum evento 
significativo. Em alguns casos, os índios praticavam a antropofagia como um importante ritual em que os 
guerreiros da tribo absorviam a força e as habilidades dos inimigos capturados. 

Historicamente, a situação dos índios variou entre quadros de completo abandono, perseguição e 
miséria. Até meados da segunda metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a 
presença dos índios chegaria a um fim. Contudo, estipulados em uma população de aproximadamente um 
milhão de indivíduos, os indígenas hoje buscam o reconhecimento de seus diretos pelo Estado e ainda sofrem 
grandes obstáculos no exercício de sua autonomia. 

Por Rainer Sousa 
Graduado em História 

Equipe Brasil Escola 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/indios-brasil.htm 

 

ATIVIDADES 

1- A partir da leitura do texto, preencha a tabela abaixo com as formas de organização dos Índios tupi-guarani 

no Brasil: 

 Formas de Organização 

Aldeias 

Variavam entre 500 e 750 habitantes. Eram temporárias e todo o seu contingente 
era dividido entre seis a dez casas, sendo que cada uma delas poderia variar de 
tamanho e comprimento de acordo com as necessidades materiais e culturais de 
cada aldeia.  

Sustento 
Se dava pela exploração da coleta, da caça, da pesca e, em alguns casos, das 
atividades agrícolas. 

Política 

Não possuíam com nenhum tipo de organização política: estatal ou hierarquia 
política que pudesse distinguir seus integrantes. Alguns guerreiros e chefes 
espirituais eram valorizados pelas habilidades que detinham. Muitas vezes, 
diferentes tribos mantinham contato entre si em busca da manutenção de alguns 
laços culturais ou em razão da proximidade da língua falada. 

Religião 

Acreditavam na existência dos espíritos, na reencarnação dos seus antepassados 
e na compreensão dos fenômenos naturais como divindades. A religião era fonte 
de explicação para a origem do mundo ou a ocorrência de algum evento 
significativo. Praticavam a antropofagia como um importante ritual em que os 
guerreiros da tribo absorviam a força e as habilidades dos inimigos capturados. 

Tarefas cotidianas: As tarefas variavam segundo o gênero e a idade de cada um dos integrantes da 
aldeia. As mulheres tinham a obrigação de desenvolver as atividades agrícolas, 
fabricar peças artesanais, processar os alimentos e cuidar dos menores. Os 
homens deveriam realizar o preparo das terras e as atividades de caça e pesca.  

Mulheres 
 

Homens 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/indios-brasil.htm


2- Para saber mais: Leia o texto abaixo com mais informações sobre os Índios do Brasil: 

Cultura indígena 

A cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum. Os 
historiadores estimam que, no início do século XVI, havia quatro agrupamentos linguísticos 
principais: tupi-guarani, jê, caribe e aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo 
idioma e culturas semelhantes. 

Antes da colonização, os índios que habitavam o território (hoje denominado Brasil) tinham 
uma cultura similar em alguns pontos, tais eram: organização social baseada no coletivismo; ausência 
de política, Estado e governo; ausência de moeda e de trocas mercantis; religiões politeístas baseadas 
em elementos da natureza; e ausência da escrita. 

 

 
Apesar de vasta, a cultura indígena tem elementos comuns entre as tribos. 

 
A visão europeia sobre os povos indígenas foi, desde a colonização, etnocêntrica, a qual considera o 

modo de vida indígena inferior por não conter elementos considerados, pelos europeus, símbolos de 
civilização e progresso. No entanto, a antropologia e a sociologia contemporâneas já desmistificaram essas 
análises preconceituosas, estabelecendo que as diferenças culturais entre os povos não são motivos para 
estabelecer-se uma hierarquia cultural. 

 

Como era a cultura indígena? 
Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes com pontuais diferenças 

de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um 
todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares, a divisão do trabalho também 
era parecida entre todos os povos, e o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, 
acrescida da agricultura de algumas plantas, como a mandioca. 

A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada, entretanto 
era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em 

potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato 
com o mundo espiritual (pajés), sendo homem ou mulher. 
Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza e, como é comum nas religiões a 
identificação dos seus deuses com os seus povos, era representado pela figura de um índio poderoso. Além 
desse deus, existia a figura mística do Abaçaí, que, para alguns povos, tratava-se um espírito maléfico que 
perturbava a vida dos índios. 

Os povos Tupinambá desenvolveram mitos de criação do mundo e acreditavam em sua 
possível destruição futura, por meio de dilúvios que matariam todos. Eles também acreditavam em 
entidades como Maire-Monan, que teria ensinado a agricultura à humanidade para que esta pudesse 
alimentar-se melhor. 

Os pajés, que são as pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais, utilizam 
a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura. Os rituais, 
chamados pajelanças, poderiam ser feitos em festividades, como forma de agradecimento e de pedido, e 
para efetuar curas medicinais. Eles envolviam, em alguns casos, música e dança. Era comum o pajé utilizar-
se da inalação de grandes quantidades de fumaça de tabaco para que, em transe narcótico, pudesse fazer 
contato com os espíritos. 

Os índios utilizam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, como a tintura 
de urucum, os colares de peças naturais, e os botoques e adornos feitos com base na arte plumária (que 
utiliza plumas e penas de aves). Há uma importante simbologia por trás dos adornos e das pinturas corporais, 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/indios-brasil1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/etnocentrismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/sociologia2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/mandioca.htm


que podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie 
de identidade cultural dos povos indígenas. 

 

 
Pinturas feitas em pernas de índios de tribo amazônica próxima da cidade de Manaus. 

 
Também é comum a produção de artesanatos para ornamento, de utensílios, como cestas de palha 

e cuias, e, nas tribos antigas, de arcos, flechas e lanças utilizadas para a caça e para a guerra. 

 

Características da cultura indígena 
Se considerarmos apenas as culturas desenvolvidas por povos indígenas brasileiros, já temos uma 

grande gama cultural. É característica comum das várias etnias indígenas brasileiras a valorização e o 
contato com a natureza, sendo que o modo de vida tribal, antes da ocupação violenta do homem branco no 
território brasileiro, permitia a caça, a coleta e a agricultura familiar como modos de subsistência dos povos 
indígenas. 

As religiões animistas (aquelas que colocam como seres sobrenaturais e divinos elementos da 

natureza, como o Sol, a Lua e as florestas) compunham o imaginário religiosos dos povos indígenas. Antes 
da chegada dos portugueses, a maioria das tribos indígenas era guerreira, e essas disputavam os 
territórios entre si quando uma tribo migrava de um lugar para outro já habitado. 

Outra característica comum das diversas tribos indígenas era a fabricação de utensílios religiosos e 
de decoração com base em argila, madeira, bambu e penas de aves, além da confecção de pinturas 
corporais utilizadas em processos de caça e de guerra ou em festivais religiosos. 

 

 
Crianças indígenas com pinturas tradicionais no rosto e colares típicos. 

 

Costumes indígenas 
As sociedades indígenas prezam muito por duas coisas: respeito e ligação com a natureza e respeito 

à sabedoria dos anciãos. É ainda comum nas tribos indígenas o pensamento de 
uma vivência sustentável — retirando da natureza somente aquilo que é necessário para a manutenção da 
vida. As pessoas mais velhas são consideradas mais sábias, o que garante a elas certa autoridade dentro da 
tribo. 

Os povos falantes do tupi estabeleciam uma divisão do trabalho baseada no gênero e na idade. Idosos 
e crianças não trabalhavam, exceto espantando pássaros e outros animais das plantações. As meninas 
adolescentes ajudavam no cuidado das crianças mais novas. Homens adultos fabricavam utensílios de 
caça, pesca e guerra, também fabricavam canoas, guerreavam, caçavam e preparavam a terra para o cultivo. 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/identidade-cultural.htm


Já as mulheres adultas eram as responsáveis pelas atividades agrícolas, pela coleta, pela fabricação 
de utensílios domésticos, pela preparação de alimentos e pelo cuidado das crianças. 

Os índios, antes da colonização, viviam de maneira autônoma, sem a presença de elementos políticos 
e governamentais e de Estado. A gestão era coletivista, baseada na cooperação entre os membros de uma 
mesma tribo e em alianças e guerras entre tribos diferentes. 

 

Alimentação indígena 
 

A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo 
de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Frutos como o caju e o açaí eram 
comuns na alimentação de povos de algumas localidades, como o Norte e o Nordeste brasileiros. Os índios 
do Norte também consumiam muito o guaraná como fonte de energia para as atividades diárias e para a 
guerra. A mandioca era a principal fonte de carboidrato deles, por isso era amplamente cultivada. A tapioca e 
a farinha de mandioca eram maneiras de estocar a mandioca para a utilização posterior. 

Hoje em dia, apesar de manterem muitos hábitos alimentares, os indígenas que permaneceram 
tiveram que se adaptar aos hábitos alimentares da sociedade brasileira contemporânea. A caça, a pesca 
e a coleta, que eram possíveis quando as florestas eram preservadas, já não são mais suficientes para 
alimentar a pequena população indígena, devido ao desmatamento. 

A introdução forçada dos indígenas no modo de vida urbano e rural (desenvolvido pelos brasileiros 

pós-colonização) modificou drasticamente a vida indígena dentro e fora das aldeias, entre 1500 e os dias 
atuais. 

 

Dança indígena 
A dança e a música tiveram e ainda têm um papel religioso dentro da cultura indígena. Geralmente a 

dança é realizada em rituais e festividades religiosos entoados em agradecimento ou como forma de 
pedidos às divindades. 

Podendo ser realizada individualmente ou em grupo, geralmente a dança indígena possui uma 

execução de passos que requer a formação de duplas ao menos em algum momento dela. Geralmente, as 
danças são realizadas por pessoas com o corpo pintado, pois a pintura corporal também é um elemento da 
simbologia religiosa indígena. 

Algumas danças de rituais xamânicos (liderados pelos xamãs, pessoas capazes de fazer uma ponte 

entre o mundano e o sagrado, como os pajés) entoadas por índios de tribos amazônicas utilizam 
também máscaras. 

 
Índios brasileiros da etnia Pataxó durante ritual de dança. 

 
Por Francisco Porfírio 

Professor de Sociologia 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-indigena.htm 

 

3- Agora é com você! Em seu caderno, produza um texto com as informações que mais lhes chamaram a 

atenção sobre os Índios do Brasil. Não se preocupe em copiar as informações dos textos lidos. Registre o que 

você entendeu.  

Produção pessoal. 

Bom trabalho! 
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