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HISTÓRIA 

 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de História; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de História. 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 10  

 

Capítulo 10: Da África para o Brasil 

• Grande parte da população brasileira é constituída por descendentes de africanos, isto é,  

afrodescendentes. 

• A África é um grande continente com muitos povos, distribuídos atualmente por mais de cinquenta 

países. Cada povo tem sua língua, suas tradições e modo próprio de viver.   

• Cada povo africano tem características próprias, mas entre eles encontramos algumas 

semelhanças culturais. 

• As diferenças e semelhanças culturais entre os povos africanos também podem ser notadas por 

meio da religiosidade.  

• Antes da chegada dos europeus à África, a maior parte dos contatos culturais entre os povos 

africanos acontecia por meio do comércio. 

• Os reinos e impérios africanos praticavam o comércio. Geralmente, eles faziam trocas de 

produtos: ofereciam o que tinham em abundância e recebiam o que não produziam.  

• Entre alguns povos africanos, havia o costume de escravizar os prisioneiros de guerra por um 

período de tempo após o fim do conflito. Há cerca de seiscentos anos, mercadores europeus 

também passaram a comercializar esses prisioneiros como escravizados.    

• No Brasil, os africanos escravizados não tinham sua cultura e sua diversidade respeitadas. 
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• Nos engenhos e nas minas, o trabalho era intenso. A alimentação e o lugar onde os escravizados 

viviam eram ruins. Muitos sofriam castigos físicos.      

• Nas cidades, os trabalhos eram um pouco diferentes. Além de serviços domésticos, muitos 

escravizados saíam às ruas para vender produtos e oferecer seus serviços, repassando parte do 

pagamento aos senhores. Apesar de todas as dificuldades, muitos africanos escravizados 

conseguiram construir novas famílias e fazer novos amigos.      

• Homens e mulheres africanos resistiram e lutaram contra a escravidão de várias maneiras. Eles 

preservavam as danças, os costumes, as comidas e as festas de seu povo. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 10 

 

Antes de iniciar as atividades no caderno de História, não se esqueçam de colocar  o título 

e a data de hoje. 

 

Título: Questionários de revisão 

Data: Juiz de Fora, 07 de dezembro de 2020. 

 

1) Leia a frase abaixo: 

 

 

 

A frase acima é verdadeira ou falsa? Justifique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2)  Entre os povos africanos encontramos algumas semelhaças culturais? Quais? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Antes da chegada dos europeus à Africa, como eram feitos os contatos culturais entre os 

povos africanos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Grande parte da população brasileira não é constituída de descendentes de africanos. 
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REVISÃO – CAPÍTULO 11  

 

Capítulo 11: Outros povos que vieram ao Brasil 

 • A partir dos anos 1800, o Brasil recebeu imigrantes de muitos outros países. Eles saíram de 

sua terra em busca de oportunidades de trabalho e também para fugir de guerras, perseguições 

ou de alguma catástrofe natural, como terremotos ou enchentes.  

• Os diferentes grupos de imigrantes trouxeram para o Brasil costumes, festas, músicas, 

literatura, danças, crenças, entre outras manifestações culturais. 

• Portugueses: A cozinha brasileira tem muita influência dos portugueses, como o modo de 

preparar os alimentos e os temperos usados.  

• Italianos: Com eles, aprendemos a comer massas e pizzas. Eles também trouxeram diferentes 

espécies de uva e técnicas de cultivo e de produção de vinhoss 

Espanhóis: Com eles, adquirimos o hábito de comer grãos, como a ervilha e o grão-de-bico. 

• Alemães: O hábito de comer salsicha e outros tipos de frios, além de pratos feitos com a carne 

de porco, foi introduzido por eles no Blasil.        
  

   O Brasil começou a receber números significativos de imigrantes da Ásia a partir de 1890:  
 

•  Árabes: Esse grupo está presente em todo o Brasil. Seus alimentos mais conhecidos são 

esfirra, pão sírio e quibe. 

• Japoneses:Com os japoneses aprendemos a comer broto de feijão e a usar molho de soja. 

Também trouxeram para o Brasil a arte do origami (dobradura de papel).     

  Ainda hoje, a busca por uma vida melhor move famílias de países africanos, como Angola, e 

americanos, como Bolívia e Haiti, ao Brasil.        

• Angolanos: começaram a chegar em grande número a partir da década de 1990, 

fugindo de perseguições políticas e para estudar nas universidades.    

• Bolivianos: Muitas famílias bolivianas começaram a vir para trabalhar em oficinas de confecção 

de roupas, sobretudo em São Paulo.   

• Haitianos: a partir de 2010, ano em que o Haiti sofreu um terremoto, nosso país começou a 

receber muitos haitianos. Em 2016, o Haiti foi atingido por um furacão. Isso impulsionou a vinda 

de um novo grupo de haitianos para o Brasil.         

• Geralmente, elas estão fugindo de países em guerra ou que sofreram catástrofes naturais. Em 

busca de uma vida melhor, elas abandonam seus bens, como a moradia, e partem para outros 

países.  
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 11 

 

1) Chamamos de imigrantes as pessoas que mudam de um país para o outro. Quais 

motivos levam as pessoas a saírem de seu país de origem? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) O Brasil recebeu um grande número de imigrantes japoneses, que muito contribuíram 

para o enriquecimento da cultura brasileira. Selecione uma opção que aponte 

corretamente uma dessas contribuições. 

 

a) O hábito de comer pizza. 

b) O uso de técnicas especiais para pinturas de azulejos e mosaicos. 

c) O uso do dendê na alimentação. 

d) A arte do origami. 

 

3) Os alimentos abaixo, são consumidos por muitos brasileiros. Escreva o nome dos povos 

que trouxeram esse costume para o Brasil. 

 

a) ervilha: _____________________________ 

b) quibe: ___________________________ 

c) lasanha: _________________________ 

d) salsicha: _________________________ 
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REVISÃO – CAPÍTULO 12 

 

Capítulo 12: Diversidade cultural no Brasil 

 

•  A cultura brasileira tem influências de muitos povos.  

•  As lendas populares e os mitos indígenas são histórias que explicam o passado e a origem de 

tudo o que existe.Cada povo indígena possui mitos próprios que são passados aos mais novos 

pelos mais velhos.           

• A capoeira é uma mistura de esporte, luta, dança e brincadeira. Os movimentos dos 

capoeiristas são acompanhados por canções e pelo som de berimbaus, pandeiros e tambores.  

• Foi criada pelos africanos escravizados trazidos para o Brasil, a capoeira tem influência de 

danças, ritmos e músicas dos povos da África.    

As festas regionais e aquelas comemoradas em várias partes do país, com algumas diferenças 

de um lugar para outro. Os ritmos também apresentam essas características:   

 

• Folia de Reis: A Folia de Reis é uma festa de origem portuguesa.    

• Congada: A festa da congada representa a coroação dos reis do Congo, antigo reino na África. 

• Frevo: O frevo é uma dança do Carnaval pernambucano.     

• Festa do Divino: A Festa do Divino, de origem portuguesa, é uma comemoração religiosa.  

• Festas juninas: As festas juninas celebram três santos da Igreja católica.  

• Festa da uva: Muitas festas foram trazidas por imigrantes. A festa da uva é organizada pelas 

comunidades de origem italiana, para celebrar a colheita da uva.     

• Ano-Novo chinês: As comunidades orientais no Brasil também celebram datas importantes de 

seus países de origem. Um exemplo é a comemoração do Ano-Novo chinês. 
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 12 

 

1) A imagem abaixo mostra uma apresentação da Folia de Reis. Podemos afirmar que é 

uma festa de origem:  

 

a) Chinesa. 

b) Japonesa. 

c) Portuguesa. 

d) Espanhola. 

 

2)  Marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) A cultura brasileira não tem influência de outros povos. 

(    ) As lendas e mitos indígenas são histórias que explicam o futuro. 

(    ) Cada povo indígena possui mitos próprios. 

(    ) A capoeira têm influências de danças, ritmos e músicas dos povos da França. 

 

3) Complete a frase com as palavras em destaque: 

 

 

Criada pelos _______________ escravizados trazidos para o __________________, a 

___________________ têm influência de danças, ritmos e músicas dos povos da 

________________.  

 

 

     Brasil     africanos                    África                  capoeira 


