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CONTEÚDO:
• Formação e organização do

território brasileiro.
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Exercício 02
02- A concentração populacional no Brasil é irregular. A densidade demográfica
é variada e decorrente de processos históricos e econômicos. Das unidades da
federação, a que possui maior população absoluta é:

a) São Paulo

b) Sergipe

c) Alagoas

d) Distrito Federal

e) Rio de Janeiro
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Exercício 03
03- No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo no
surgimento de que?

a) ocupação das áreas litorâneas.

b) expulsão dos assalariados do campo.

c) formação e exploração dos minifúndios

d) fixação do escravo na agricultura

e) expansão para o interior.
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FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Sociedade brasileira

Até 1534 não se pode falar em uma
organização econômica e social brasileira, uma
vez que a economia era essencialmente de
subsistência, com cerca de 4 a 8 milhões de
índios de diferentes etnias vivendo da roça
itinerante, coleta de frutos, raízes, tubérculos,
caça e pesca.
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Diversidade étnica e miscigenação

Três grupos básicos deram origem à população
brasileira:

Índio

Branco

Negro

No início do século XX, mais um grupo veio integrar a
população brasileira: o amarelo, de origem asiática
recente, principalmente japoneses e, em menor
quantidade, chineses e coreanos.
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POVOS INDÍGENAS NO BRASIL

O contingente de brasileiros que se declaram índios aumentou
150% na década de 1990, num ritmo quase seis vezes maior
que o da população em geral.

O percentual de índios em relação à população total do
País era de 0,2%, ou 294 mil pessoas.
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
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POPULAÇÃO DO BRASIL

A população absoluta do Brasil em 2010 foi recenseada em
190,7 milhões de habitantes, posicionando o País como o 5. O mais
populoso do mundo, após a China, com 1,35 bilhão, a Índia, com 1,21
bilhão, os EUA, com 317 milhões e a Indonésia, com 235 milhões.
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