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ESTRUTURA ETÁRIA

IDADE

• 0-19 ANOS: JOVENS;

• 20-59 ANOS: ADULTOS;

• MAIS DE 59 ANOS. IDOSOS.

SEXO

• MASCULINA/FEMININA

• FATORES: 

- MORTALIDADE;

- MIGRAÇÃO.

2



PIRÂMIDE ETÁRIA
• PRINCIPAIS ELEMENTOS DE UMA PIRÂMIDE ETÁRIA:

BASE – POPULAÇÃO JOVEM;

CORPO – POPULAÇÃO ADULTA;

ÁPICE OU TOPO – POPULAÇÃO IDOSA;

ABSCISSA – QUANTIDADE DE PESSOAS,

EM VALOR ABSOLUTO OU PORCENTAGEM;

À DIREITA ESTÃO AS MULHERES E

À ESQUERDA OS HOMENS;

ORDENADA – FAIXAS DE IDADE.
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PIRÂMIDES ETÁRIAS

REGIME DEMOGRÁFICO DE POPULAÇÃO JOVEM. EX: TANZÂNIA.

4



PIRÂMIDES ETÁRIAS

REGIME DEMOGRÁFICO DE POPULAÇÃO ENVELHECIDA. 

EX: ALEMANHA E FRANÇA.
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PIRÂMIDE DO BRASIL
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SETORES DA ECONOMIA
• PRIMÁRIO: FORNECEDOR DE MATÉRIA PRIMA;

- AGROPECUÁRIA E EXTRATIVISMO, PESCA;

• SECUNDÁRIO:TRANSFORMAÇAO;

- INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ARTESANATO, ENERGIA;

• SETOR TERCIÁRIO:SERVIÇOS,COMÉRCIO.

• QUATERNÁRIO: TECNOLOGIA.

• SETORES SOCIAS:

- 1º O ESTADO

- 2º EMPRESAS PRIVADAS

- 3º ONGS
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01- O período conhecido por Guerra Fria pode ser definido

como aquele momento histórico em que houve:

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas

europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial.

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países

capitalistas do Norte.

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União

Soviética Stalinista, durante os anos 1930.

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o

Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão.

e) constante confronto ideológico das duas superpotências

que emergiram da Segunda Guerra Mundial.
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Assinale V ou F para os itens sobre os países subdesenvolvidos

( ) I) A dependência econômica encontra-se no fato de que,

historicamente, as nações mais pobres vivem da exportação de

produtos primários, que, via de regra, possuem menor valor

agregado que os produtos industrializados.

( ) II) A dependência econômica dos países subdesenvolvidos

em relação aos que estão no topo do nível de desenvolvimento se

dá essencialmente por fatores pontuais e internos. A história da

construção da economia dos países subdesenvolvidos possui um

peso insignificante. São nações que devem resolver seus

problemas internos e, assim, estarão plenamente prontas para

alcançar um nível econômico de dominação.
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( ) III) O principal problema que envolve os países

subdesenvolvidos é de ordem econômica, em que se

observa uma elevada dependência desses para com

outras nações, sobretudo aquelas consideradas

desenvolvidas.

( ) IV) Nesse quadro de dependência econômica estão

problemas relacionados com a concentração fundiária,

que direciona os ganhos das exportações para os

grandes latifundiários, propiciando a elevação da

concentração de renda.
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( ) V) A dependência expressa-se pela elevada

dívida externa existente nos países periféricos.

Em geral, parte das receitas adquiridas por

esses países destina-se ao pagamento de

dívidas para instituições financeiras – como o

FMI e o Banco Mundial –, o que atrapalha na hora

do uso da verba pública para investimentos
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03-Os três países que apresentam as melhores 

médias de Índice de Desenvolvimento Humano 

são, respectivamente:

Noruega, Austrália e Islândia
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04- A posição do Brics frente à Nova Ordem

Mundial reflete, de certo modo, a polarização

econômica que marcou o mundo após a Guerra

Fria. Tal polarização reflete-se na oposição entre:

O norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido
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RESPOSTA:

Dependência econômica, política e cultural em relação às 

nações desenvolvidas;

Deficiência tecnológica e baixo nível de conhecimento 

científico;

Baixo nível de vida da maioria da população;

05- Cite três características de países 

subdesenvolvidos:


