
 

 

Tarefa Mínima 14 – 7º Ano – Geografia 

Prof. Vanessa 
 
01. Na análise de uma pirâmide etária, a população idosa – com 60 anos ou mais – corresponde a sua parte 

superior, portanto o estreitamento do topo de uma pirâmide etária evidencia um reduzido número de 
idosos, reflexo de uma baixa expectativa de vida, relativa à população preta e parda. Ao contrário, uma 
pirâmide etária que apresenta sua parte superior mais larga indica um maior número de idosos, o que 
permite concluir que é maior a expectativa de vida, reflexo de melhores condições socioeconômicas, 

observáveis na pirâmide etária relativa à população branca. 
 

02. Na primeira temos uma expectativa de vida superior a segunda, esse fator está intimamente ligado ao 
acesso à informação, educação, sistema de saúde em geral, acesso a vacinação e saneamento básico, 
esses fatores são decisivos para altos índices de natalidade e mortalidade, países que resolvem essas 
questões dão a sua população maior longevidade. Não obstante, temos que atentar que as duas pirâmides 

mostradas são sobre o Brasil em 2008 e possuem diferenças importantes quanto à expectativa de vida da 
população branca e negra nesse país, o que marca forte desigualdade existente no país. 

 
03. As pirâmides etárias indicam que a população branca apresenta melhor padrão socioeconômico, portanto 

apresenta maior expectativa de vida. A menor longevidade da população parda e preta, decorrente de seu 
menor padrão socioeconômico, faz com que a reforma do sistema previdenciário pese mais sobre esses 
segmentos da população, os quais apresentarão menor percentual de indivíduos que conseguirão desfrutar 

da aposentadoria. 
 
04. Explicação quanto aos jovens: 

A proporção de jovens no conjunto da população brasileira diminui no período considerado, em função da 

diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade no país. 
Explicação quanto aos idosos: 
O percentual de idosos aumenta no mesmo período no país, devido à elevação da expectativa de vida entre 

os brasileiros. 
 
05.  

a) A maior parte da população encontra-se distribuída nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, com relativa 
importância de regiões metropolitanas como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo 
Horizonte. As regiões Norte e Centro-Oeste apresentam uma baixa densidade demográfica 

destacando–se as regiões metropolitanas de Cuiabá, Manaus, Belém e o eixo Goiânia-Brasília. 
b) A região Nordeste teve seu povoamento iniciado, no Século XVI, a partir do litoral em direção ao 

interior, através da cultura canavieira (que ainda prevalece até hoje na Zona da Mata) e, 
posteriormente, com a pecuária e cultura de subsistência. O Sudeste iniciou seu processo de 
industrialização no início do Século XX, atraindo grandes contingentes populacionais favorecendo ainda 
mais a expansão da indústria. Já o Centro-Oeste, com o estabelecimento da fronteira agrícola, a partir 

da segunda metade do Século XX, com base na agricultura moderna atraiu investimentos para o setor 

agrícola promovendo sua expansão e criando condições para o estabelecimento de indústrias de 
transformação, tornando-se novo foco de desenvolvimento. Esses fatores explicam o atual quadro de 
distribuição da população brasileira nessas regiões. 

 
 


