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4) Atividade oral e pessoal. 
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5) Atividade oral. 

Não. Os rituais variam de um povo para o outro.  

Cada povo indígena tem suas especificidades. Os rituais de passagem para a vida adulta é uma 

delas, como informam o texto e as imagens do tema "Entrando na vida adulta".  
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1) Respostas pessoais. 

 

2) Respostas pessoais. 
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1) a) Sim, pois os indígenas apresentam um profundo respeito pela natureza. Ela é vista como 

uma grande mãe que os alimenta e dá vida. 

 

b) Na tira, a palavra “caraíbas” refere-se aos homens brancos. 

 

c) De acordo com o Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa (Instituto Antônio 

Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009), explorado significa aquele “que foi objeto de 

exploração”; já depredado é aquele “que sofreu depredação; destruído”. 

 

d) Indígenas e não-indígenas apresentam concepções diferentes em relação às terras. 
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1) A primeira tem formato mais reto, enquanto a segunda é bem circular. A primeira está em uma 

área com mais vegetação e próxima de um rio; já a segunda está em um lugar com menos verde e 

não é possível identificar rios. Elas são diferentes porque pertencem a povos distintos, com 

tradições e culturas variadas. 

 

2) A primeira tem formato mais reto, enquanto a segunda é bem circular. A primeira está em 

uma área com mais vegetação e próxima de um rio; já a segunda está em um lugar com menos 

verde e não é possível identificar rios. Elas são diferentes porque pertencem a povos distintos, 

com tradições e culturas variadas. 

 

3) a) As três imagens retratam locais de moradia. 

b) Resposta pessoal. 

 

4) Respostas pessoais. 

 

 

 

 


