
 

 

Professor Lucas – Tarefa 09 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
01.  [...] “Hoje em dia, estamos com uma população estimada em 7,6 bilhões e nossa projeção até 2100 é que 

a população chegue a 11,2 bilhões. A maior parte desse crescimento vai ser na África, por causa, mais que 
tudo, dos níveis de fertilidade. Vários países da África têm uma fertilidade relativamente alta e o processo 
dentro da projeção prevê que a população vai continuar a aumentar. De acordo com o relatório, a cada ano 
a população mundial aumenta em 83 milhões de pessoas. A China tem 1,4 bilhão de habitantes e a Índia 
1,3 bilhão. Ambos continuam sendo os países mais populosos, com uma porcentagem de 19% e 18% do 
total da população global, respectivamente. Por volta de 2024, a população da Índia deve superar a da 
China. [...]  

Fonte: https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes 
  

O texto destaca as projeções populacionais para o final do século, segundo estimativas a população global 
chegará a mais de 11 bilhões de habitantes em 2100. Sobre as projeções populacionais, responda:  
a)  De acordo com as projeções apresentadas, em qual continente se localiza o país que terá a maior 

população global ?  
b)  Apresente em qual século a população mundial alcançou a marca de 1 bilhão de habitantes.  
c)  Quais aspectos contribuíram para o rápido crescimento populacional nos últimos séculos? 

 
02.  Os estudos demográficos são bastante utilizados para embasamentos futuros em diversas áreas, meios e 

até mesmo como planos governamentais.  Sobre os principais conceitos demográficos, apresente a 
diferença entre  país populoso de povoado.  

 
03. Observe o gráfico abaixo e responda. 

 
a)  De acordo com gráfico apresente qual o continente mais e qual o menos populoso. 
b)  Aponte os fatores que estão associados ao rápido crescimento populacional a partir dos anos 1960.  

 
04. O gráfico abaixo apresenta a evolução das taxas de fecundidade no Brasil.  

 
Fonte: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/crescimento-populacional 

 
a) Apresente a diferença entre taxa de fecundidade e taxa de natalidade . 
b)  Apresente quais fatores estão associados a redução das taxas de fecundidade no Brasil a partir da 

década de 1910.  
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Com base no gráfico abaixo responda as questões 05 e 06 

 
 
05.  Explique quais fatores estão associados a redução do número de jovens no Brasil até 2060.  
 
06. De acordo com o gráfico apresentado o Brasil passará nos próximos anos por um processo de 

envelhecimento populacional. A partir dessa constatação, responda: 
a)  Quais deverão ser as prioridades de investimentos governamentais no Brasil, a partir de 2050?  
b)  Relacione o perfil demográfico brasileiro com o processo de reforma da previdência que o país passou 

no ano de 2019.  
 
07.  A imagem abaixo representa a pirâmide etária brasileira entre (2012 e 2018)  

 
Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html 



Exercícios Complementares 
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a)  Explique qual a importância de uma pirâmide etária. 
b)  De que forma uma pirâmide etária pode traçar o perfil econômico de um país? 

 


