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# Reconhecer os conceitos demográficos  

# Avaliar as transformações do cenário populacional mundial

# Compreender o que estrutura demográfica das nações 
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ROTEIRO DE AULA



POPULAÇÃO

CONJUNTO DE HABITANTES DE
UMA ÁREA.
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SOCIEDADE

SISTEMA DE INTERAÇÕES HUMANAS
CULTURALMENTE PADRONIZADAS E
ORGANIZADA.
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TERRITÓRIO

• ESPAÇO APROPRIADO E DELIMITADO A
PARTIR DE UMA RELAÇÃO DE PODER.
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ESTADO

CONJUNTO DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
QUE ADMINISTRA UM TERRITÓRIO.
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POPULAÇÃO

ABSOLUTA

• TOTAL DE HABITANTES EM UMA
ÁREA.

• PAÍS POPULOSO: ALTA POPULAÇÃO
ABSOLUTA.

• SUPERPOPULOSOS:

+ 1 BI DE HAB.

RELATIVA

• O NÚMERO DE HABITANTES POR
QUILÔMETRO QUADRADO.

• SUPERPOVOADOS:

-POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE
SUSTENTO.
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POPULAÇÃO ABSOLUTA: 28.08.2019
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MAIS POPULOSOS

1° CHINA: 1.38 BILHÕES

2° ÍNDIA: 1.29 BILHÕES

3° ESTADOS UNIDOS: 329 MILHÕES

4° INDONÉSIA: 262 MILHÕES

5° BRASIL: 210 MILHÕES

6° PAQUISTÃO: 207 MILHÕES

7° NIGÉRIA: POPULAÇÃO DE 195 MILHÕES
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POPULAÇÃO RELATIVA DO BRASIL

POPULAÇÃO    ÁREA          POP. RELATIVA

210.100.000 / 8.516.000 = 24.67 Hab/Km2
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TAXAS

NATALIDADE:

• RELAÇÃO ENTRE NASCIMENTOS
VIVOS E POPULAÇÃO TOTAL.

FERTILIDADE
NÚMERO DE MULHERES EM IDADE
FÉRTIL(14-45 ANOS).

FECUNDIDADE

NÚMERO DE FILHOS POR MULHER EM
IDADE FÉRTIL.
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01. PUREZA: UMA MULHER CONTRA 

O TRABALHO ESCRAVO

A maranhense Pureza Lopes Loiola é uma importante

protagonista do combate ao trabalho escravo no Brasil. Em

1993, ela saiu de Bacabal (MA), onde morava, em busca de

seu filho Abel, que fora aliciado para trabalhar em uma

fazenda na região. Percorreu diversos municípios do

Maranhão e do Pará, buscando o paradeiro do filho.

Durante a procura, que durou até 1996, quando Abel

retornou ao lar, ela deparou com graves situações de

exploração de trabalhadores em garimpos, carvoarias e

fazendas. Pureza registrou e denunciou essas violações às

autoridades do poder público. As suas andanças e

denúncias precederam à ação do Estado brasileiro, que

reconheceu a existência do trabalho escravo no país

somente em 1995.

Adaptado de escravonempensar.org.br.
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A história de Pureza Lopes Loiola alerta sobre a permanência do trabalho análogo ao 

escravo na sociedade brasileira na atualidade.

Um dos principais fatores que possibilitam essa permanência é a: 

a) legislação permissiva   

b) fiscalização ineficiente   

c) concentração fundiária   

d) modernização tecnológica   
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02. Este grupo tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta a Projeção da
População, do IBGE, atualizada em 2018. A consultora em demografia e políticas de saúde,
Cristina Guimarães Rodrigues, considera necessário ter políticas públicas voltadas para
tratamentos de saúde, alimentação mais saudável e exercícios físicos, além de construções
e transportes mais acessíveis. “Há o aumento de doenças crônicas”, cita, “que são doenças
mais caras e requerem tratamentos um pouco mais custosos”.

(Camille Perissé e Mônica Marli. Retratos: a revista do IBGE, no 16, fevereiro de 2019. Adaptado.)

O excerto apresenta características relacionadas
a) ao fluxo migratório.
b) às políticas antinatalistas.
c) às mudanças na população relativa.
d) ao adensamento demográfico.
e) ao envelhecimento da população.
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03. Podemos afirmar sobre dados recentes da população brasileira que:

a) a expectativa de vida da população masculina é menor que a da feminina e, em parte,
isso está relacionado à violência urbana e a acidentes de trânsito.

b) o crescimento vegetativo caiu devido à diminuição da taxa de mortalidade nos últimos
40 anos.

c) o frequente aumento da taxa de mortalidade infantil verificado na última década é
resultado da estagnação no serviço de saneamento básico.

d) o ligeiro aumento na base da pirâmide etária indica uma reorientação demográfica
verificada nos últimos anos.

e) os planos assistencialistas adotados pelo governo brasileiro erradicaram a alta con-
centração de renda do país.
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04. ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

Hoje, a idade média do brasileiro é 32,6 anos. Pelas estimativas do IBGE, a marca dos 40 anos será 
ultrapassada já em 2037 e, em 2060, chegará a 45,6. Nesta data, um quarto dos brasileiros terá 
mais de 65 anos. 

Disponível em: <https://veja.abril.com.br>. Acesso em: 25 jul. 2018 (adaptado). 

De acordo com as projeções apontadas no texto, a longevidade do brasileiro vem aumentando e 
apresentando uma nova estrutura etária com a passagem de  
a) percentuais altíssimos de crescimento vegetativo, nas décadas de 1980 e 1990, para declínio 

da longevidade a partir dos anos 2000.    
b) baixos índices de natalidade para altas taxas de natalidade e alto percentual de mortalidade 

infantil.    
c) altos índices de mortalidade e fecundidade para baixas taxas de longevidade e crescimento da 

população economicamente ativa.    
d) períodos de baixa mortalidade e baixa fecundidade para períodos de crescimento acelerado da 

natalidade e crescimento vegetativo.    
e) períodos de alta mortalidade e alta fecundidade para períodos de baixa mortalidade e gradual 

baixa fecundidade.   
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05.   Observe a canção a seguir:

A cara do Brasil

O Brasil é o que tem talher de prata
Ou aquele que só come com a mão?
Ou será que o Brasil é o que não come
O Brasil gordo na contradição?

O Brasil que bate tambor de lata
Ou que bate carteira na estação?
O Brasil é o lixo que consome
Ou tem nele o maná da criação?
(...)
A gente é torto igual Garrincha e Aleijadinho
Ninguém precisa consertar
Se não der certo, a gente se vira sozinho
Decerto então nada vai dar 

Fonte: A Cara do Brasil. Vicente Barreto e Celso Viáfora. CD: ‘E a 
turma chegando pra dançar. Dabliú Discos, 1999. 

No transcorrer das estrofes, a canção faz 

analogia com a:  

a) violência urbana no Brasil.    

b) concentração de renda.    

c) Constituição brasileira.    

d) diversidade cultural no Brasil.    

e) presença de milionários no país.    
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06. A inclusão digital no Brasil ainda é um desafio: 51% da população brasileira não está
incluída digitalmente. É preciso incentivar a inclusão digital como oportunidade de
crescimento do conhecimento, de criação e exposição de ideias inovadoras, além do
incentivo à sustentabilidade, comunicação eficiente entre as pessoas e outras tantas
possibilidades. A grande dificuldade é compreender que a inclusão digital não é somente
aumentar as vendas de computadores ou ensinar as pessoas a acessarem as redes sociais,
mas também, adotar uma nova cultura de utilização dos computadores e da internet.

(www.unama.br. Adaptado.)

Um entrave para a inclusão digital no Brasil é a
a) industrialização tardia.
b) compreensão espacial.
c) hierarquia urbana.
d) desigualdade socioeconômica.
e) obsolescência programada.
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07. Acampamentos de imigrantes vindos da Venezuela foram destruídos por brasileiros
em 18.08.2018, em Pacaraima (RR), na fronteira com o país vizinho, que sofre com uma
crise humanitária e econômica.

(www.correiobraziliense.com.br, 18.08.2018. Adaptado.)

O excerto expressa uma ação de
a) patriarcado, reconhecido pela Constituição Brasileira de 1988.
b) terrorismo, intimidando o Estado para tomada de poder.
c) nepotismo, exercido pelo poder público estadual.
d) coronelismo, praticada por uma elite urbana.
e) xenofobia, antipatia pelo que vem de fora.


