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Atividades Suplementares

Capítulo 2 Quem são os brasileiros?

1  3, 2, 1.

 Os africanos foram trazidos ao Brasil (e a diversas par-
tes da América) e escravizados para servirem como mão 
de obra durante a colonização. Originários de diversos 
locais da África, esse grupo possuía origens étnicas 
variadas. Os portugueses foram os responsáveis pela 
colonização do território, objetivando o lucro com os 
bens encontrados nessas terras. Por fim, os indígenas 
são o grupo nativo do território e, por isso, conheciam a 
terra.

2  A nação brasileira é formada pela união de diversos 
povos, principalmente de etnias indígenas, europeias 
e africanas. Por isso, o Brasil é um país culturalmente 
diverso.

3  O processo de colonização reduziu o número de indíge-
nas tanto pelo contato com diversas doenças as quais 
esse grupo não era acostumado quanto pela violência 
sofrida em trabalhos forçados, expulsão de comunida-
des de suas terras, conflitos gerais etc.

4  Com a abolição da escravatura, em 1888, vários imigran-
tes vieram ao Brasil porque os fazendeiros da época 
precisavam de mão de obra na cafeicultura. Como esses 
fazendeiros se negavam a pagar salário aos ex-escravi-
zados, o governo brasileiro incentivou a entrada de imi-
grantes no país.

5  Preconceito contra os afrodescendentes e marginaliza-
ção dessa comunidade.

6  a) A pirâmide indica que a qualidade de vida tem possi-
bilitado à população viver mais, ultrapassando a faixa 
dos 80 anos de idade. Isso aponta que a qualidade 
de vida tem aumentado.

 b) Considerando que há mais adultos do que indiví-
duos nascendo, pode-se afirmar que a quantidade 
de filho por casal tem diminuído. Isso, a longo prazo, 
pode acarretar a diminuição da população.

7  Como impacto, pode-se citar o aumento da expectativa 
de vida da população e a mudança da pirâmide etá-
ria. Como consequência, há as mudanças em políticas 
públicas, investimentos etc.

8  A

 A análise do gráfico permite inferir que houve redução 

do crescimento vegetativo, pois há menos nascimentos 
e houve aumento na expectativa de vida.

9  O processo de urbanização, que causou mudanças nos 
hábitos culturais e econômicos da sociedade brasileira, e 
maior acesso da população a métodos contraceptivos.


