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Domínio – População e Povoamento  
Subdomínio – Diversidade cultural 

 

1. Preenche a tabela com as informações da chave. 

Chave: Vestuário / Forma dos olhos / Língua / Estatura / Festividades / Religião / Escultura /  
Cor da pele / Música / Cabelo / Técnicas de construção / Pintura 

Fatores de identidade e diferenciação das populações 

Características físicas 
Características culturais 

materiais 
Características culturais  

não materiais 

   

   

   

   
 

2. Observa a tabela e o gráfico e completa as afirmações. 

               Fonte: US Census Bureau             Fonte: Banco Mundial 

a) A língua falada por mais habitantes no mundo é o _______________.  

b) O inglês é a _______________ língua mais falada, dado que existem _______________ países que a 

utilizam como língua oficial.  

c) O _______________ e o _______________ são falados em mais de vinte países.  

d) Das línguas que apenas são faladas num país, destaca-se o _______________ com mais de 100 milhões de 

falantes. 

e) O português é a _______________ língua mais falada no mundo, com cerca de _______________ milhões 

de habitantes no mundo. 

f) O _______________ é o país em que o português tem maior expressão. Portugal ocupa a 

_______________ posição entre os países que têm o português como língua oficial. 
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3. Seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

3.1. Um grupo de indivíduos com 
características comuns, como a 
língua e os costumes, designa-se 
por 
⃝ (A) sociedade. 
⃝ (B) cultura. 
⃝ (C) raça. 
⃝ (D) etnia. 
 

3.2. O fenómeno da globalização 
não resulta 
⃝ (A) do enfraquecimento das 
trocas comerciais. 
⃝ (B) da expansão das tecnologias 
de informação e comunicação. 
⃝ (C) do desenvolvimento dos 
modos de transporte. 
⃝ (D) da difusão de hábitos de 
consumo e de modos de vida. 
 

3.3. Num mundo que é cada vez mais uma “aldeia global” é 
importante construir comunidades 
⃝ (A) multiculturais inclusivas e culturalmente homogéneas. 
⃝ (B) multiculturais inclusivas mas também culturalmente 
heterogéneas. 
⃝ (C) culturalmente uniformes de forma a não haver 
conflitos. 
⃝ (D) culturalmente fechadas sobre si próprias para 
preservarem a sua identidade. 
 

3.4. Portugal partilha com outros países dois dos seus traços 
culturais inscritos na lista de Património Cultural Imaterial da 
Humanidade. Trata-se 
⃝ (A) do fado e do cante alentejano. 
⃝ (B) da produção de figurado em barro de Estremoz e da 
manufatura de chocalhos. 
⃝ (C) da dieta mediterrânica e da falcoaria. 
⃝ (D) do Alto Douro Vinhateiro e do processo de 
manufatura da olaria preta de Bisalhães. 

 

4. Estabelece a correspondência entre os conceitos (coluna A) e as respetivas definições (coluna B). 
Coluna A Coluna B 

1. Xenofobia  I. Adaptação de um indivíduo a uma cultura estrangeira. 
2. Racismo  II. Herança social de uma comunidade transmitida de geração em geração.  

3. Fundamentalismo  III. Conjunto de preceitos, práticas e rituais pelas quais se manifesta uma 
crença num poder divino. 

4. Cultura  IV. Defesa de uma ideologia ou doutrina, de forma fanática. 
5. Religião  V. Antipatia ou hostilidade dirigida aos estrangeiros.  
6. Aculturação VI. Discriminação de povos com base no preconceito da sua inferioridade. 

 
5. Analisa a definição de “País multicultural” e cada uma das afirmações seguintes. 
 

País multicultural – aquele que promove a convivência pacífica 
 entre as várias culturas dentro do seu território. 

 

I. Promoção de uma sociedade mais enriquecida.  
II. Preconceito e rivalidade entre diferentes grupos étnicos. 
III. Compreensão de tradições, costumes e formas diferentes de celebrar festividades. 
IV. Atribuição de culpas aos imigrantes pela existência de desemprego e pela falta de habitação. 
V. Oportunidade para aprender e saber mais sobre outras culturas. 
VI. Dificuldades de comunicação devido à coexistência de diferentes idiomas.  

Identifica a opção correta. 
⃝ (A) As afirmações I, II e III são vantagens do multiculturalismo. 
⃝ (B) As afirmações I, III e V são vantagens do multiculturalismo. 
⃝ (C) As afirmações II, IV e VI são vantagens do multiculturalismo. 
⃝ (D) As afirmações I, III e VI são desvantagens do multiculturalismo.
⃝ (E) Todas as afirmações representam desvantagens do multiculturalismo.
 
 


