
        

 

6º - ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE GEOGRAFIA – 3º TRIMESTRE 

PROF. HÉLITON 

 

 

1)Analise a imagem abaixo  

 
De acordo com a imagem, entre os costumes e as tradições que a população brasileira herdou dos 

indígenas, temos: 

A) O consumo de alimentos típicos do território brasileiro. 

B) A utilização de arco e flecha e lanças como arma de guerra. 

C) As técnicas modernas de agricultura e criação.  

D) A utilização de ferramentas modernas na confecção de utensílios domésticos. 

E) Modernas técnicas de agricultura.  

 

2) Sobre a cultura indígena, é falso afirmar que: 

A) a base de sua economia era o comércio entre as tribos. 

B) a antropofagia tinha um caráter ritual. 

C) as trocas que ocorriam não tinham a intenção predominante de fazer circular riqueza. 

D) o trabalho era comunitário, não existindo trabalho escravo. 

E) a economia era natural ou de subsistência. 

 

3) O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos 

formadores da nação brasileira: 

A) Portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. 

B) Imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. 

C) Indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos. 

D) Os nativos brasileiros – os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que  foi escravizado. 

E) Os africanos negros escravizados, os europeus – essencialmente italianos, holandeses e alemães –  

e os imigrantes árabes. 

. 

 

4)  Os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, 

motivações e história distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no 

início da colonização do país e outros aportaram aqui apenas no século passado. 

Os grupos humanos de origem europeia estão listados abaixo, exceto: 

A) italianos 

B) portugueses 

C) holandeses 

D) japoneses 

E) alemães 

 

 

 



        

 

5) A maior parte da população branca do país se concentra nas regiões:  

A) Norte e Nordeste. 

B) Centro-Oeste e Sul. 

C) Sudeste e Sul. 

D) Sul e Nordeste. 

E) Nordeste e Sudeste. 

 

6) Uma população, com origem comum, sustentou a economia do país durante vários anos por meio 

de seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte de nossa cultura, práticas 

sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos desse povo. 

O fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte da população brasileira? 

A) Imigrantes árabes. 

B) Africanos 

C) Imigrantes japoneses. 

D) Indígenas. 

E) Alemães e italianos 

 

7) Considera-se, que no Brasil atual a população indígena seja formada por cerca de 400 mil pessoas. 

Analise o mapa da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), que mostra as terras indígenas, áreas de 

maior concentração dessa população na atualidade: 

 
Assinale V (verdadeira) ou F (falsa) para as afirmações a seguir. 

(   ) As áreas de concentração mostradas são praticamente as mesmas da época da colonização, porém 

o número de indígenas atual é muito maior que no passado. 

(   ) No passado os grupos indígenas eram muito mais numerosos e grande parte deles se concentravam 

em áreas mais próximas ao litoral. 

(   ) Graças à grande extensão das terras indígenas que permite aos seus habitantes se esconderem na 

mata, conflitos e mortes são evitados quando essas terras são invadidas por garimpeiros, fazendeiros 

e exploradores de madeira. 

 

8) A maior parte da população negra no Brasil se concentra:  

A) Nas regiões Sul e Norte. 

B) Nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. 

C) Nas regiões Nordeste e Norte. 

D) Nas regiões Sudeste e Nordeste. 

E) A população negra se concentra por igual em todas as regiões brasileiras. 

 

 

 

 



        

 

9) Leia: 

I. A partir do século XVI, iniciou-se a formação da população brasileira com a chegada dos 

portugueses e sua miscigenação com os grupos indígenas e negros africanos, trazidos como 

escravos. 

II. A partir do século XVI, com a chegada dos negros africanos para servir de mão de obra escrava, 

amplia-se o processo de miscigenação. 

III. Três grandes culturas entraram no Brasil por meio de imigrações forçadas. São elas: cultura 

judaica, cultura alemã e cultura africana.  

Assinale a correta: 

A) apenas a I está correta 

B) apenas a I e a II estão corretas 

C) apenas a II e a III estão corretas 

D) todas estão corretas 

E) nenhuma está correta. 

 

10) Leia: 

I. Vários estudos comprovam que a população negra, no seu conjunto, possui piores condições de vida 

em relação a outros grupos de pessoas. 

II. Os negros que entraram no Brasil no período colonial não podem ser denominados colonizadores 

nem imigrantes, pois foram trazidos para cá contra a sua vontade. 

III. No mercado de trabalho, ainda é alta a desigualdade entre negros e não negros. 

Marque a resposta correta: 

A) apenas a I está certa 

B) apenas a I e a II estão certas 

C) apenas a II e a III estão certas 

D) todas estão certas 

E) nenhuma está certa 

 

 

11) Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no século XV, encontraram aqui os índios. 

Quais os principais grupos étnicos formadores da população brasileira? 

A) Os indígenas (nativos). 

B) Os europeus (colonizadores) e africanos (escravos). 

C) Os indígenas (nativos), europeus (colonizadores) e africanos (escravos). 

D) Os chineses, indígenas, alemães e africanos. 

E) Os italianos, espanhóis e portugueses. 

 

12) Coloque (V) ou (F): 

(   ) O povo brasileiro foi formado por mistura de raças. 

(   ) O branco já vivia no Brasil e depois vieram os índios. 

(   ) Os índios estavam aqui e chegaram os brancos. 

(   ) vários pratos feitos com milho e mandioca também são influencias indígenas. 

(    ) Entre as muitas contribuições dos povos africanos à cultura brasileira destacam-se ritmos e danças, 

como o samba e a capoeira. 

(   ) A cultura brasileira não conta com a influência dos imigrantes europeus e asiáticos. 

 

 

 

 

 

 



        

 

13) Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com sua 

visão de mundo baseada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. A acreditar nos 

viajantes e  missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena, 

que se agrava nos séculos seguintes levando a população ao genocídio. 

De acordo com o texto, o que significa a palavra genocídio? 

A) Genocídio foi a captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de prata. 

B) Genocídio são as guerras permanentes entre as tribos indígenas. 

C) Genocídio são as epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. 

D) Genocídio é o extermínio dos indivíduos integrantes de um mesmo grupo humano específico. 

Em muitos casos há o extermínio por completo desse povo. 

E) Genocídio eram os espíritos que protegiam os animais contra a caça predatória praticada pelos 

Indígenas. 

 

 

14) Leia atentamente e responda. 

(...) 

Olhe a nossa história 

Os nossos ancestrais 

O Brasil colonial não era igual a Portugal 

A raiz do meu país era multirracial 

Tinha Índio, Branco Amarelo, Preto 

Nascemos da mistura, então por que preconceito? 

Barrigas cresceram 

O tempo passou... 

Nasceram brasileiros cada um com sua cor 

Uns com pele clara outros, mais escura 

Mas todos viemos da mesma mistura 

Então presta atenção nessa sua babaquice 

Pois como eu já disse 

Racismo é burrice 

Dê a ignorância um ponto final 

Faça uma lavagem cerebral. 

(Gabriel, o Pensador, Lavagem Cerebral, 1993) 

A letra da música de Gabriel, o pensador faz referência à ideia de um Brasil multirracial. Podemos 

entender esse termo como: 

A) Um fenômeno fruto do processo de miscigenação que tem origem, ainda no período colonial, a 

partir da fusão de negros, índios e brancos. 

B) Um processo de curta duração iniciado no final do século XVIII com as ideias iluministas e o fim 

do sistema colonial. 

C) A mistura de culturas, com predomínio da visão de mundo dos europeus, principalmente, 

escandinavos. 

D) Uma mera expressão do racismo, uma vez que o Brasil, historicamente, sempre foi dividido em 

raças que viviam harmoniosamente. 

E) Uma mistura de raças que ocorreu somente no período colonial e hoje já não existe mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

GABARITO 

 

1) A 

2) A 

3) D 

4) D 

5) C 

6) B 

7) F 

    V 

     F 

8) D 

9) B 

10) D 

11) C 

12) V 

   F 

   C 

   V 

       V 

    F 

13)  D 

14) A 

 

 

 

 

 

 

 


