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GEOGRAFIA – AULA 1 
 
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do Conhecimento: Território e diversidade cultural. 

 

FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO 

 

 
 

O povo brasileiro é formado, principalmente, por três etnias: 

• Índios: os primeiros habitantes do Brasil. 

• Brancos: os europeus, principalmente os portugueses. 

• Negros: africanos trazidos para trabalhar como escravos. 

Da mistura dessas três etnias, descende a maioria da população brasileira. 

Apesar de ser um povo formado basicamente pela mistura de indígenas, portugueses e 

africanos, também estão presentes na formação do povo brasileiro os italianos, os espanhóis, os 

alemães, os árabes, dentre outros. 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-origens-povo-brasileiro.htm | Acesso em 08/01/2021 

 

Compreendendo os significados: 

• Etnia: 

Comunidade ou grupo de pessoas caracterizadas por uma homogeneidade sociocultural 

com língua, religião e modo de agir próprios; grupo étnico. 

• Descender:  

Provir por geração; proceder. 
Fonte: michaelis.uol.com.br 
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Agora é com você, responda as atividades propostas com base no texto que você leu: 

 

1- De acordo com o texto, a formação do povo brasileiro se dá, basicamente, por três grupos 

étnicos. Cite-os: 

•   

•   

•   

 

2- A união da cultura desses povos contribuiu muito para a formação da cultura brasileira. Um 

deles - os negros - vieram para o Brasil para substituir o trabalho escravo indígena na lavoura 

da cana-de-açúcar. Assinale o que é correto afirmar sobre esse grupo: 

A) (    ) Foram convidados para morar no Brasil. 

B) (    ) Já se encontravam aqui em 1500. 

C) (    ) Foram trazidos para trabalhar como escravos. 

D) (    ) Eram os primeiros habitantes do brasil.  

 

3- Complete as frases abaixo com as palavras em destaque. Faça uma pesquisa se for 

necessário para conhecer cada um destes grupos de imigrantes que vieram ao Brasil: 

 

Espanhóis – Alemães – Japoneses – Sírio – Libaneses – Italianos 
 

a) Dentre outros pratos, trouxeram-nos o quibe e a esfirra, além de comercializarem muitos 

tecidos, tapetes e vestes muito coloridas _____________________. 

 

b) A pizza e o macarrão são duas das mais conhecidas contribuições dos povos 

__________________ na nossa cultura. 

 

c) Trouxeram-nos o grão de bico e a ervilha; eles são os _________________. 

 

d) Trouxeram o sushi e o sashimi, fixaram-se principalmente no interior de São Paulo; são 

os ___________________________. 

 

e) O cultivo de trigo e a criação de suínos foram as contribuições dos _______________.  

 


