
 

 

Tarefa 10 professor Carlos 
 

Conteúdo: Percurso 7 e 8 
 
Gabarito 
 
01. O “Art. 60, do Estatuto da Criança e adolescente (ECA), AFIRMA: É proibido qualquer trabalho a menores 

de quatorze anos de idade.”  
 
02. Quando a população de um país envelhece provoca alguns problemas sociais, tais como: redução da mão 

de obra (trabalhadores), gasto crescentes com o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). 
 
03. O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias. A população brasileira é 

bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu 
no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro.  

 
04. A composição da população brasileira foi formada a partir da mistura de povos indígenas, brancos e negros 

(base étnica). 
 
05. Podemos definir sincretismo como qualquer prática religiosa que provém da fusão (mistura) de outras 

religiões. O sincretismo religioso tem suas maiores expressões no Brasil por uma simples questão histórica: 
a colonização e a formação do povo brasileiro.  
Um complexo processo histórico repleto de misturas culturais e étnicas que ultrapassam os limites daquilo 
que foi documentado, do que é oficial. 

 
06. Os povos indígenas não aceitaram o trabalho escravo devido os seus hábitos culturais (muitos morriam de 

tristeza). Dessa forma não seria possível explorar o território brasileiro pelos colonizadores. Os negros já 
tinham o hábito de trabalhar como escravos em outros países.  

 
07. A população de origem negra no Brasil, apesar do fim do trabalho escravo há mais de 130 anos, vive com 

muitas dificuldades financeiras, problemas sociais, são discriminados e possuem dificuldades de acesso à 
saúde, educação e outros. 

 
08. Comunidades Quilombolas são habitantes de quilombos, um fenômeno típico das Américas. Enquanto no 

período da escravidão o termo referia-se a escravos africanos e afrodescendentes que fugiram dos 
engenhos de cana-de-açúcar, fazendas e pequenas propriedades para formar pequenos vilarejos chamados 
quilombos, contemporaneamente ele refere-se aos descendentes desses povos escravizados, que vivem 
em comunidades rurais, e urbanas.  

 
09. Nas últimas décadas houve a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(Seppir/2003), em nível federal, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e os resultados 
encorajadores já revelados por algumas ações indicam um rumo positivo nas políticas públicas dos últimos 
anos. Adoção de ações afirmativas – especialmente nas cotas para ingresso em universidades e no 
serviço público. 

 
10. Ações afirmativas são medidas que tem por objetivo reverter (reduzir) a histórica situação de 

desigualdade e discriminação a que estão submetidos indivíduos de grupos específicos (os negros, os 
indígenas e as mulheres) que foram historicamente privados de seus direitos, resultando em uma condição 
de desigualdade (social, econômica, política ou cultural) acumulada que tende a se perpetuar. 

 
 


