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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 
1-) O desemprego é um problema grave que ocorre em diferentes lugares do 

mundo, na qual, tanto nações desenvolvidas ou subdesenvolvidas estão sujeitas 

a esse problema que afeta diretamente a economia e o desenvolvimento social. 

As causas do desemprego podem ser estruturais ou conjunturais.  Diferencie 

essas duas formas de desemprego. 

 

2-) Pessoas que ocupam determinado espaço constituem o que, na demografia, 

é chamado de população. Os diferentes aspectos socioeconômicos dessa 

população, como o crescimento vegetativo, a distribuição geográfica, a 

população absoluta, entre outros, são objetos de estudo de governos e 

especialistas, para atender aos anseios da população que reside em certo lugar. 

Explique os seguintes termos demográficos:        

                 

a) Taxa de natalidade: 

b) Taxa de fecundidade: 

d) População absoluta: 

e-) População relativa:  
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3-) Observe a imagem e responda as questões: 

 

a-) o que é e para que serve a pirâmide etária?        

b-) com base nas três pirâmides etárias, aponte algumas modificações 

que ocorreram e ocorrerão na dinâmica e distribuição populacional 

brasileira no decorrer desses 40 anos.   

 

4-) Explique etnicamente o processo de formação do povo brasileiro. 

 

5-) Por que a realização do Censo Demográfico é de extrema importância para 

as políticas públicas do país? 

 

6-) Diferencie migrações internas de migrações externas. 

 

7-) Aponte as causas e consequências, dos grandes fluxos migratórios que 

ocorrem atualmente no mundo globalizado. 

 

8-) O que é xenofobia? 

 

9-) Diferencie polos de repulsão e de atração populacional citando alguns 

exemplos. 

 



10-) A população economicamente ativa está dividida três setores da economia. 

Caracterize cada uma desses: 

 

a-) Setor Primário                     

b-) Setor Secundário  

c-) Setor Terciário 

 

11-) A população brasileira encontra-se concentrada predominantemente na 

faixa litorânea de nosso país, e principalmente nas regiões Sudeste, Nordeste, 

Sul e nas proximidades do Distrito Federal e Brasília. Descreva alguns fatores 

responsáveis por essa alta concentração demográfica nessas regiões 

brasileiras. 

 

12-) Qual a importância do espaço rural para a sobrevivência das cidades, das 
indústrias e da própria economia? 


