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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – 16 

 

 

 
 
Leia atentamente o texto a seguir sobre a ocupação social e cultural do território brasileiro: 
 
 

 Os povoados mais antigos estavam sujeitos aos aspectos naturais dos lugares onde estavam 

instalados. Com o desenvolvimento das sociedades, esses espaços passaram a ser modificados e 

adaptados. Com o tempo, surgem novas necessidades de sobrevivência em cada localidade, em um 

movimento constante de adaptação de acordo com os costumes de cada povo. Sendo assim, cada 

lugar tem a sua história e seus aspectos culturais, ambientais e sociais. 

 Os primeiros assentamentos no Brasil eram aldeias indígenas. Com a chegada dos 

portugueses, o território passou a ser colonizado, tendo os recursos naturais explorados e provocado 

o extermínio de muitos povos indígenas. Por outro lado, houve também a miscigenação de povos, 

dando lugar a uma nova configuração sócio – espacial e a um novo tipo de sociedade. 

Miscigenação consiste na mistura de raças, de povos e de diferentes etnias. Assim, 

multirraciais ou mestiças são as pessoas que não são descendentes de uma única origem. Essas 

pessoas possuem características de cada uma das raças de que descendem.  

A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de 

diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a 

formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes 

europeus e asiáticos. 

 A imagem a seguir aborda o momento do encontro entre indígenas e portugueses, e a 

consequente colonização do local, abordando a formação dos primeiros assentamentos por parte 

dos colonizadores. O ambiente natural foi totalmente transformado a partir das novas atividades 

econômicas que passaram a ter lugar nesse espaço. 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 22 à 26 de junho.  
- 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! 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico


 
CALIXTO, Benedito. Fundação de São Vicente, 1900. Óleo sobre tela. 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-47142019000100503&script=sci_arttext&tlng=en 

 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-origens-povo-brasileiro.htm 

 
ATIVIDADES 

 
A partir da leitura do texto e da observação atenta da imagem acima, responda: 
 
1- O que você percebe nesta imagem? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2- Quais povos estão representados na imagem? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3- Na sua opinião, por que a natureza estava preservada quando prevalecia a cultura indígena? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4- Por que, na sua opinião, os espaços acabaram sendo modificados com o passar dos anos? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
5- É possível afirmar que no processo de formação do povo brasileiro houve a miscigenação de raças. O que 
significa isso? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-47142019000100503&script=sci_arttext&tlng=en
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-origens-povo-brasileiro.htm

