
 

 
LISTA DE ATIVIDADES 8° ANO 

REGISTRE EM SEU CADERNO AS QUESTÕES DISCURSIVAS 

                      

1.Leia com atenção o poema e responda as questões a seguir.  

Somos todos negros?  

Somos todos índios?  

Somos europeus? Não!  

Somos brasileiros!  

Só temos uma cor? Não!  

Somos uma aquarela! 

Com muitas cores, que quando se misturam, ficam Cores brasileiras?  

Então somos negros! 

 Somos índios!  

Somos europeus!  

É isso, somos brasileiros.  

Eu tenho muito orgulho do que sou! 

 Brasileiro!  
SILVA, G. da e MARCOLIN, L. A. As raças. In: A palavra é a semente. São Paulo: Moderna, 4. ed., 1999. p. 286.  

a) Que relação há entre o poema e a formação da população brasileira? 

b) A mistura desses três povos gerou uma diversidade de traços culturais que foram 

incorporados como identidade histórica e cultural do povo brasileiro. Cite três 

características herdadas da união desses povos. 

2. Complete as frases com as expressões do quadro a seguir, que indicam os principais 

tipos de migrações do Brasil. 

 ÊXODO RURAL - MIGRAÇÃO INTERNA - MIGRAÇÃO PENDULAR – IMIGRAÇÃO 

 a. ___________________ é a vinda de estrangeiros para residir no Brasil. O período 
áureo desse tipo de migração no Brasil ocorreu entre os anos de 1850 a 1934.  

b. ___________________ é caracterizado pelo deslocamento diário de ida e volta dos 
trabalhadores de sua residência para outra cidade. Esse tipo de migração está 
comumente vinculado aos grandes centros urbanos.  

c. ___________________ trata-se da saída de pessoas do campo para a cidade.  

 

CEPMG -  PROFESSORA AUGUSTA MACHADO. 

HIDROLÂNDIA, ________  DE  ______________________________ DE 2020. 

ALUNO (A): _______________________________________________________ 

SÉRIE: 8° ano _TURMA: _________ TURNO: Matutino 

PROFESSOR (A): __Ludmylla Teodoro                          

DISCIPLINA: ____Geografia______ CEPMG 



d. ___________________ elas ocorrem entre áreas ou regiões brasileiras e as direções 
dos fluxos das pessoas, tem acompanhado os diversos ciclos econômicos despontados 
em determinada época. Também é denominada de migração inter-regional. 

3. Leia o texto e responda as atividades.  

Salvador, 29/11/2010 Censo 2010 descobre 23.760 cidadãos centenários SALVADOR – 
Em todo o Brasil, segundo dados do Censo 2010, existem 23.760 pessoas com mais de 
100 anos de idade. Bahia, São Paulo e Minas Gerais são os estados com o maior número 
de idosos centenários. Segundo Valéria de Marcos, professora do Departamento de 
Geografia da USP, a melhoria no acesso aos alimentos e os avanços da medicina 
contribuem para que a população viva mais, além de um maior acesso aos serviços de 
saúde e da expansão da urbanização. A longevidade está ligada a todos esses fatores. 
Um dos símbolos da longevidade baiana, Deraldo Magno Santos, comemorou 116 anos, 
no último dia 2 de novembro. Morador do Asilo São Lázaro, na Estrada Velha do 
Aeroporto, na capital baiana, seu Deraldo pode ser a pessoa mais velha do mundo, após 
a morte, no final de outubro, de Eugenie Blanchard, monja de 114 anos, que era 
considerada o ser humano mais longevo e que vivia numa ilha caribenha. No Abrigo 
Salvador, um dos mais antigos do Estado, dos 203 idosos, que moram no local, quatro 
já ultrapassaram a barreira dos 100 anos.) 

a) Retire do texto os fatores apontados na reportagem como responsáveis pela 
maior longevidade das pessoas. 
 

b)  De acordo com o texto e o Censo de 2010 quais são os Estados brasileiros que 
apresentam o maior número de idosos, com idade superior aos 100 anos? 
 

4.  Sabemos que o crescimento vegetativo é o resultado da diferença entre a taxa de 

natalidade e a taxa de mortalidade. Cite três fatores responsáveis pelo baixo 

crescimento vegetativo da população europeia. 

 

5. Leia a seguir o trecho de uma reportagem publicada na revista “Veja”. 

“A SOLUÇÃO QUE VEM DE FORA” 

“Governos e economias de países ricos ignoram a xenofobia da população e atraem 
imigrantes.                O racismo e a xenofobia são maus conselheiros. Nos últimos meses, 
os cidadãos de países ricos, tradicionalmente rigorosos com a entrada de imigrantes, 
estão ouvindo das autoridades econômica que justamente eles são a garantia de um 
futuro mais próspero.”                                      

                                                                Fonte:http://www2.oul.com.br/veja/010801/p_080.hml 

 

a) Que fenômeno demográfico explica a necessidade da mão de obra imigrante para os 

países ricos como: Alemanha, Itália, França e outros?  

b) Por que as autoridades econômicas dos países ricos afirmam que os imigrantes são a 

garantia de um futuro mais próspero? 

C) Conceitue xenofobia 



 
6. A população brasileira é bastante diversificada. Essa diversidade aparece nas 
características culturais – como língua, religião, música, hábitos alimentares – e também 
nas características físicas das pessoas – como a cor da pele e a dos cabelos, a estatura 
etc. 
   
Com base no exposto e em seus conhecimentos, responda o que é miscigenação?  
 
 
7.Com base no que estudamos em sala de aula responda: 
 

a) O que é migração? 
b)  Por que as pessoas migram? 
c) Emigrante e imigrante são sinônimos? Explique. 

 

8. Conceitue xenofobia. 

 

9. Populo e povoado são sinônimos? Explique e cite exemplos. 

10.Analise o gráfico. 

  

 
 (www.geografiaparatodos.com.br. Adaptado) 

  
A partir dos índices apontados no gráfico e de conhecimentos sobre os países 
mais populosos do mundo, as letras A, B, C, D e E correspondem, 
respectivamente, a: 
  
a) Estados Unidos, China, Índia, Indonésia e Brasil. 
b) China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. 
c) Brasil, Índia, Estados Unidos, China e Indonésia. 
d) China, Índia, Indonésia, Brasil e Estados Unidos. 
e) Estados Unidos, Brasil, Índia, China e Indonésia. 
  
11. Sobre a População Brasileira é correto afirmar. 
  
a) Apresenta alto grau de movimentação interna, sendo o Centro-Oeste a região de 
maior repulsão populacional. 



b) A taxa de fecundidade da população brasileira vem aumentando significativamente 
no país. 
c) A maioria da população brasileira está concentrada na faixa oeste do país, em que 
podem ser encontradas áreas com densidades superiores a 100 hab./km2. Já a porção 
leste do país é bem menos 

povoada, com predomínio de densidades inferiores a 10 hab./km2. 
d) A partir de meados da década de 1960, a população urbana passa a ser mais 
numerosa que a população rural, em razão da industrialização que se acentua desde o 
final da década de 1950, provocando migrações do campo para a cidade. 
e) A população absoluta do Brasil e sua grande extensão territorial permitem-nos 
classificar o país como muito povoado, porém pouco populoso. 
  
  
12. O Brasil em 2020. 
Será, é claro, um Brasil diferente sob vários aspectos. A maior parte deles, imprevisível. 
Uma década é um período longo o suficiente para derrubar certezas absolutas 
(ninguém prediz uma Revolução Francesa, uma queda do Muro de Berlim ou um 
ataque às torres gêmeas de Nova York). Mas é também um período de maturação dos 
grandes fenômenos incipientes — dez anos antes da popularização da internet já era 
possível imaginar como ela mudaria o mundo. Da mesma forma, fenômenos 
detectáveis hoje terão seus efeitos mais fortes a partir de 2020. 
  

David Cohen, Revista Época, 25/05/2009 
  

 
  

Com base no enunciado, observe as afirmações abaixo, assinalando V (verdadeiro) ou 
F (falso). 
  
(     ) A diminuição da fecundidade no Brasil deve-se às transformações econômicas e 
sociais que se acentuaram na primeira metade do século XX devido à intensa 
necessidade de mão de obra no campo, inclusive de mulheres, fato este que elevou o 
país ao patamar de agrário-exportador. 
(     ) Devido à mudança do papel social da mulher do século XX, ela deixa de viver, 
exclusivamente, no núcleo familiar, ingressando no mercado de trabalho e passando a 
ter acesso ao planejamento familiar e a métodos contraceptivos. Esses aspectos, 
conjugados, explicam a diminuição vertiginosa das taxas de fecundidade no Brasil. 
(     ) As quedas nas taxas de natalidade de um país levam, ao longo do tempo, ao 
envelhecimento da população (realidade da maioria dos países desenvolvidos). Neste 
sentido, verifica-se uma forte tendência a um mercado de trabalho menos competitivo 
e exigente, demandando menos custos do Estado com os aspectos sociais. 



  

  
13.Observe os gráficos abaixo: 
  

 
  

Os gráficos acima dizem respeito às pirâmides etárias brasileiras organizadas de acordo 
com os dados divulgados nos censos de 1980 e 2000 realizados pelo IBGE. Na 
comparação, observa-se que a base da pirâmide etária da população brasileira está se 
tornando cada vez mais estreita e o ápice mais largo. Verifica-se também que o corpo 
está cada vez maior, o que reflete a diminuição das taxas de crescimento vegetativo, o 
que provocou uma mudança no perfil da pirâmide etária brasileira nessa comparação 
entre 1980 e 2000. A respeito da análise das pirâmides etárias apresentadas acima, 
é CORRETOafirmar que 

  
a) a analise das pirâmides etárias permite verificar a composição etária de uma 
população e seu reflexo na estrutura da População Economicamente Ativa (PEA), a 
qual é formada por pessoas que exercem atividades remuneradas. 
b) a análise das pirâmides etárias servem como subsídios para a elaboração de 
políticas previdenciárias e influencia diretamente em questões que dizem respeito à 
concessão de benefícios, na medida em que diminui o numero de pessoas 
aposentadas. 



c) a análise das pirâmides etárias subsidia o Estado na elaboração de políticas públicas 
nas áreas de educação, saúde, saneamento e cultura, de modo que possam ser 
elaboradas ações que atendam às expectativas de uma população cada vez mais 
jovem. 
d) a análise das pirâmides etárias permite verificar a composição da população 
feminina brasileira e serve como subsídio para a elaboração de políticas públicas de 
gênero para uma população feminina cada vez mais jovem. 
e) a análise das pirâmides etárias auxilia o Estado na elaboração de programas sociais 
que objetivam a inclusão social e a distribuição de renda na intenção de corrigir as 
distorções do crescimento desigual entre a população brasileira. 
  
14. Leia o fragmento de texto a seguir. 
  
Retrocedendo no tempo, verifica-se que para os homens, já em 1940, a média de idade 
no ato do casamento legal era de 27,1 anos, a qual se manteve quase inalterada até 
nossos dias [1998]. Com as mulheres não ocorreu o mesmo. Em 1940, elas se casavam 
no civil mais cedo, em média aos 21,7 anos, idade que veio crescendo sistematicamente 
e passou a 23,3 anos em 1950, 23,8 em 1960 e 24 em 1970. 

  
BERQUÓ, Elza. Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica. In: SCHWARCZ, Lilia M. História da vida privada 

no Brasil. Contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. v. 4. p. 416-417. 
[Adaptado] 

  
O texto retrata diferenças na idade média das mulheres, em relação à dos homens, no 
que se refere ao casamento civil. No Brasil, o aumento progressivo da idade de 
casamento das mulheres entre as décadas de 1940 e 1970 se deve, sobretudo, à 

  
a) instituição do divórcio, que deu aos divorciados o direito de contrair novo 
matrimônio. 
b) aprovação do código eleitoral, que garantiu a participação política das mulheres. 
c) elevação da escolaridade, que possibilitou maior inclusão das mulheres no mercado 
de trabalho. 
d) ampliação da longevidade feminina, que influenciou na nupcialidade e nas 
parturições. 
e) implementação de políticas de saúde pública, que permitiu o acesso à contracepção 
e à esterilização. 
  
15. Atente para o quadro abaixo: 
  

 
Fonte: Censo Demográfico 2000 e Contagem da População 2007 

  



As alternativas abaixo expressam análises possíveis para os dados apresentados no 
quadro, EXCETO: 
  
a) O uso de anticoncepcionais e a legalização do aborto nas regiões mais povoadas 
contribuíram, significativamente, para a redução da taxa de natalidade. 
b) A melhoria nas condições sanitárias e higiênicas promoveu a queda da taxa de 
mortalidade. 
c) O aumento da idade média para o casamento reduziu o período de fertilidade em 
um matrimônio, afetando a taxa de fertilidade. 
d) A redução das doenças infecciosas, parasitárias, do sistema respiratório e digestivo 
promoveu a queda da taxa de mortalidade. 
  
16. A estrutura etária da população tem reflexos importantes na economia de um país. 
Logo, a tendência dos grupos etários representados no gráfico nos leva à reflexão de 
que: 
  
 

 
  
I - Em 1980, 38% da população tinham entre 0 a 14 anos de idade, em 2000 esse 
percentual cai para 29%, e, de acordo com as projeções do IBGE, em 2020 as crianças e 
jovens menores de 14 anos serão apenas 23% da população do país. 
II - A participação relativa de idosos na população total vem aumentando 
significativamente. Em 1980, as pessoas com mais de 60 anos de idade representavam 
apenas 6%; em 2000 já perfaziam 7% e em 2020 totalizarão 13%. 
III - As estatísticas oficiais afirmam que em 2006, 97% das população entre 7 a 14 anos 
frequentavam a escola. Como a população, nessa faixa etária, tende a diminuir em 
termos relativos e a permanecer estável em termos absolutos, não será necessário 
ampliar o número de vagas já existentes nas escolas fundamentais e sim melhorar a 
universalização do ensino médio e a qualidade das escolas, em todos os níveis. 
IV - A projeção nos mostra que nas próximas décadas haverá um acelerado 
crescimento da população de idosos, resultante do aumento da expectativa de vida. 
Essas alterações no padrão demográfico brasileiro agravam a crise estrutural do 
sistema de previdência social no Brasil, mas, por outro lado, aumentam de maneira 
significativa a importância dos idosos no mercado de consumo (casas de repouso, 



atividades recreativas, educação continuada na área de informática, ensino de línguas 
estrangeiras e uma boa pedida para a indústria do turismo. 
  
Estão corretas: 
 
a) Apenas as proposições II e III 
b) Apenas as proposições I e II 
c) Todas as proposições 

d) Apenas as proposições II e IV 

e) Apenas as proposições I e IV 

  
17. O mapa da distribuição da população mundial mostra a irregularidade de ocupação 
humana pelo espaço, que de um modo geral está associada a três fatores principais: 
físico ou natural, histórico e econômico. Identifique as áreas assinaladas pelos numerais 
de 1 a 5 com os seus respectivos fatores favoráveis ou não à ocupação humana. 
  

 
  
(      ) Norte do Canadá, que deve sua baixa densidade demográfica ao fator climático 
de influência 

polar. 
(      ) Nordeste dos Estados Unidos e Região dos Grandes Lagos, que devem sua intensa 
densidade demografia à presença da maior concentração industrial norte-americana. 
(      ) Leste da China, tem na história muito antiga da sua ocupação um dos motivos 
para apresentar 

uma alta densidade demográfica. 
(      ) Bangladesh, c u j a localização no delta dos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna, 
deve a esses rios as terras de aluvião muito férteis que atraíram uma das maiores 
concentrações populacionais do mundo. 
(      ) Planalto do Tibete na Ásia Central, cuja grande altitude e consequente associação 
de baixa  temperatura e pressão atmosférica dificultam  a ocupação humana. 
  
A sequência correta da numeração é: 
  
a) 5 3 1 4 2            b) 4 3 2 4 5          c) 3 2 5 1 4             d) 3 4 1 5 2                e) 4 3 2 1 5 

  



18. Observe e compare o mapa da questão anterior com o gráfico e o quadro, e, com 
base na observação destes, assinale a leitura plausível a partir das referidas figuras e 
dados. 
  

 
  
I - O século XX apresentou o mais rápido processo d e urbanização conhecido pela 
humanidade, fazendo com que ao final deste período a população mundial já fosse 
majoritariamente urbana. 
II - As megacidades com mais de dez milhões de habitantes se concentram 
majoritariamente nos países onde o processo de industrialização clássica favoreceu a 
urbanização acelerada e uma rede urbana macrocefálica. 
III - Os países subdesenvolvidos, em grande parte agrários, apresentam um 
crescimento mais acelerado das suas metrópoles que os países centrais mais 
urbanizados, motivo pelo qual o maior número de megacidades tende a se intensificar 
nesse grupo de países. 
IV - O crescimento explosivo das cidades no terceiro mundo transfere a pobreza 
presente no campo para suas metrópoles, cujo crescimento é concomitante com a 
falta de infraestrutura, desemprego ou subemprego, aumento da violência, 
surgimento de favelas e outros tantos problemas geralmente denominados de 
urbanos. 
  
Estão corretas apenas as proposições: 
  
a) I, III e IV        b) II, III e IV        c) I, II e IV       d) II e III         e) I e III 
  
19. Em 01 de agosto de 2010, teve início o 12º Censo Demográfico brasileiro. O Censo 
2010 envolve o trabalho direto de aproximadamente 230 mil pessoas, e seus resultados 
vão subsidiar o planejamento de políticas públicas e privadas pelos próximos dez anos. 
A alternativa que descreve uma mudança introduzida nesta edição do Censo é: 
  
a) Investigação sobre arranjos familiares formados por cônjuges do mesmo sexo. 
b) Investigação sobre os grupos étnicos e sua distribuição pelo território nacional. 
c) Investigação sobre as comunidades religiosas e sua distribuição pelo território 
nacional. 
d) Investigação sobre os padrões de mortalidade e fecundidade vigentes no país. 
e) Investigação sobre os níveis de renda e de consumo das famílias brasileiras. 
 



20. Considerando que as pirâmides são gráficos que representam a estrutura de uma 
população distribuída por faixa de idade e sexos, observe as pirâmides 1, 2 e 3 e 
assinale com V ou com F as proposições, conforme sejam respectivamente Verdadeiras 
ou Falsas em relação à interpretação das mesmas. 
  

 
  
(    ) A base larga da pirâmide 1 indica uma alta expectativa de vida, que corresponde 
no geral aos países subdesenvolvidos, era a pirâmide típica do Brasil até o censo de 
1980. 
(    ) A pirâmide 2 indica que o país apresenta uma elevação da expectativa de vida e 
que a população passa por um processo de envelhecimento. Assemelha-se à pirâmide 
que o Brasil começa a esboçar a partir dos anos 1990. 
(    ) A pirâmide 3 indica que o país apresenta uma baixa taxa de natalidade ao lado de 
uma baixa expectativa de vida, é a pirâmide típica dos países de economia emergente, 
a exemplo do Brasil e da Índia. 
(    ) A pirâmide 1 indica que o país necessita fazer altos investimentos em educação e 
saúde para qualificar sua mão-de-obra jovem enquanto que a pirâmide 3 indica que o 
país enfrenta altos gastos com aposentadorias, assistência social e carência de mão-
de-obra nativa. 
  
 21. Observe a figura a seguir. 
  
  

 
  
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está realizando o Censo da 
população brasileira em 2010. Com 80% da população brasileira já recenseada, os 
dados preliminares do Censo 2010 indicam que a pirâmide etária brasileira se alterou 
na última década. Em 2000, as crianças de até 4 anos de idade representavam 9,64% 
da população brasileira; hoje, são 7,17%. As de 5 a 9 eram 9,74%, percentual que caiu 
para 7,79%. A população com até 24 anos somava 49,68% dos brasileiros há 10 anos; 
hoje, constituem 41,95%. 
  
Sobre os dados do Censo 2010, é correto afirmar que 

  
a) os resultados apontam para um aumento da base da pirâmide etária, uma vez que a 
população jovem diminuiu. 



b) a queda da taxa de fecundidade aliada a uma maior expectativa de vida são fatores 
que podem explicar as mudanças ocorridas na estrutura da população brasileira. 
c) a diminuição da população jovem no Brasil é decorrente do aumento da taxa de 
mortalidade verificada no país em função das diversas epidemias que ocorreram na 
década analisada, tais como a 

“gripe suína” ou H1N1. 
d) o envelhecimento da população brasileira era totalmente inesperado neste Censo, 
haja vista os grandes investimentos sociais que foram feitos para a melhoria de vida da 
população jovem. 
e) a diminuição da base da pirâmide etária brasileira é ruim, pois evidencia que o 
número de mortos na juventude está influenciando diretamente a estrutura da 
população. 
  
22. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou em setembro de 
2010 os resultados da PNAD (Pesquisa Nacional sobre Amostra Domiciliar) referente às 
taxas de fecundidade nos últimos dez anos no Brasil. Os dados sobre o número de 
filhos por mulher são os seguintes: 
  

 
Com base nesses dados, assinale a alternativa CORRETA: 
  
a) O aumento das taxas em 2009 evidencia que o Brasil é um país que tem explosão 
demográfica. 
b) Os indicadores demonstram que as taxas de mortalidade são superiores às taxas de 
natalidade, evidenciando redução demográfica. 
c) O índice de 2009 indica ligeiro aumento na taxa de fecundidade não caracterizando 
crescimento demográfico explosivo. 
d) Esses números indicam que o Brasil é um país com taxas negativas de crescimento 
demográfico, demonstrando a política estatal de um filho único. 
e) Caso essas taxas de fecundidade sejam mantidas, o Brasil, em uma década, 
ultrapassará o total da população da Índia. 
  
23. Os versos abaixo, do compositor Assis Valente, procuram retratar o encontro de 
uma dona de casa com um recenseador do IBGE. 
  
Recenseamento 

  
Em 1940 

Lá no morro começaram o recenseamento 

E o agente recenseador 

esmiuçou a minha vida 

foi um horror 

E quando viu a minha mão sem aliança 

encarou a criança 

que no chão dormia 

E perguntou se meu moreno era decente 



E se era do batente ou era da folia 

  
Os versos da canção permitem pensar em dois indicadores demográficos passíveis de 
serem obtidos a partir das informações buscadas pelo recenseador. Esses indicadores 
referem-se especificamente 

  
a) à taxa de urbanização e à esperança média de vida. 
b) à taxa de mortalidade infantil e à taxa de matrimônios estáveis. 
c) ao índice de Gini e à taxa de alfabetização de adultos. 
d) ao saldo migratório e à renda per capita urbana. 
e) à taxa de fecundidade e à população economicamente ativa. 
 
  
  
 

 

 


