


# Reconhecemos os conceitos de demografia

# Avaliamos as transformações no cenário demográfico mundial

# Compreendemos o que estrutura populacional de algumas nações
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02- Sobre a análise das pirâmides etárias, marque
V para as proposições verdadeiras e F para as
proposições falsas:

( ) O topo das pirâmides representa a população
jovem.

( ) O corpo das pirâmides representa a população
adulta.

( ) A base das pirâmides representa a população
idosa.

( ) No eixo horizontal, as mulheres estão
representadas à esquerda, e os homens à direita.
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# Reconhecer a formação territorial brasileira  

# Avaliar as transformações do cenário populacional brasileiro

# Compreender o que estrutura demográfica do Brasil

Recursos :
Lousa digital
Vídeos
Imagens em ALFA
CROMA
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FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO

Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral em
decorrência do modo de ocupação do território
brasileiro.
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O território do Brasil ocupa
uma área de 8 514 876 km².
Em virtude de sua extensão
territorial, o Brasil é
considerado um país
continental por ocupar grande
parte da América do Sul.
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A população brasileira está

irregularmente distribuída,

pois grande parte da

população habita na região

litorânea, onde se encontram

as maiores cidades do país.
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Até o século XVI, o Brasil
possuía apenas a área
estabelecida pelo Tratado
de Tordesilhas, assinado
em 1494 por Portugal e
Espanha. Esse tratado
dividia as terras da
América do Sul entre
Portugal e Espanha.
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A ocupação limitava-se ao litoral, a
principal atividade econômica
desse período foi o cultivo de CANA
para produzir o açúcar, as
propriedades rurais eram grandes
extensões de terra, cultivadas com
força de trabalho escrava.

No século 
XVI
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Foram marcados pela produção
pastoril que adentrou a oeste do país
e também pela descoberta de jazidas
de OURO E DIAMANTE nos estados
de Goiás, Minas Gerais e Mato
Grosso. Esse período foi chamado de
aurífero e fez surgir várias cidades.

Século XVII e 
XVIII
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A atividade que contribuiu para o
processo de urbanização foi a
produção de CAFÉ, principalmente
nos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Espírito
Santo. Essa atividade também
contribuiu para o surgimento de
várias cidades.

Século XIX
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A INDUSTRIALIZAÇÃO brasileira
no período militar (1964 –
1985) tivemos fortes
investimentos: transporte,
energia e comunicação
formando um parque industrial.

Século XX
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Neoliberalismo com as
privatizações onde ocorreu a venda
das empresas estatais
desestatização Globalização.

O campo começa a se modernizar
cada vez mais;

• A produção de soja, trigo, arroz e
milho se tornam muito
importantes.

Século XXI
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