
 

 

8º Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
Geografia – Professor Ricardo 

Exercícios: 
Questão 01    
As pirâmides representam a estrutura etária da população mundial e são resultantes da interação de dois 
elementos básicos: o crescimento vegetativo e a expectativa média de vida. 
 
Pirâmides etárias da população mundial (2000) 

 
 

 
Identifique os tipos de países representados pelas pirâmides I e II e indique onde há predominância de 
jovens ou de velhos, apresentando, para cada tipo, duas razões que justifiquem o aumento dos encargos 
sociais e econômicos. 
 
Questão 02      
 

 
Fonte: US Census Bureau. Disponível em : <http//www.census.gov> Acesso em: 25 set. 2004. 

 
 

 
a) Com base nos dados do quadro, calcule a taxa de crescimento natural dos países, em porcentagem. 



b) Explique uma mudança comportamental ocorrida na maioria da população feminina brasileira que tenha 
refletido na taxa de crescimento natural. 
c) Diferencie o crescimento natural da Itália do da Nigéria, justificando as taxas de natalidade e mortalidade. 
 
Questão 03 
Os movimentos migratórios fazem parte da história da humanidade e vários são os fatores que impulsionam 
as pessoas a migrarem. Na atualidade, além das causas econômicas, dois outros fatores têm sido 
responsáveis pelo aumento do fluxo migratório em nível internacional. 
 
Nesse contexto, identifique um desses fatores, citando um país ou continente onde ele ocorre e a causa 
de sua existência. 
 
Questão 04     

Imigrantes no mundo 
 
“A imigração é um dos temas essenciais do século XXI. Nosso futuro depende de que saibamos resolver ou 
não este conflito. Porque de fato é um conflito....”  
Trecho de carta de Rosa Montero – imigrante em Madri. In El País – 14 / 15 / 02. 
 
No mundo atual, as reações negativas e os conflitos envolvendo imigrantes e seus descendentes evidenciam 
que os nativos passam a vê-los cada vez mais como uma fonte indesejável de problemas. 
 
a) Explique o papel desempenhado pelos imigrantes nos países mais desenvolvidos da Europa Ocidental, 
no período entre o pós 2ª Guerra e os anos 70. 
b) Apresente um argumento de ordem econômica e outro étnico-cultural utilizados por aqueles que, nos 
países desenvolvidos, vêem, hoje, os imigrantes como indesejáveis.  
 
Questão 05     
Tem sido rápido e intenso o crescimento populacional mundial, fato que preocupa os especialistas que 
estudam as relações entre recursos naturais, desenvolvimento econômico, crescimento vegetativo e 
expectativa de vida. 
 
a) O que é crescimento vegetativo? O que é expectativa de vida? 
b) Por que em alguns países subdesenvolvidos (México, Chile, Brasil e Argentina, por exemplo) as taxas de 
crescimento demográfico baixaram a partir da segunda metade do século passado? 
 
Questão 06     
Tratar a questão populacional significa também analisar como diferentes povos resolvem os problemas 
relacionados à ocupação do seu espaço. Em muitos países, a população se locomove principalmente em 
função da ocorrência de guerras, de dificuldades econômicas e da própria mobilidade no trabalho.  
Observe a figura, que traz informações referentes aos fluxos migratórios do continente americano no ano 
de 1997. 
 

FLUXOS MIGRATÓRIOS DO CONTINENTE AMERICANO 

 
Fonte: Simielli, Geoatlas. 2000. Adaptado. 

 



a) Quais são os fluxos das migrações legais e clandestinas (de onde partem e para onde se dirigem os 
imigrantes) nos países apontados na figura? 
b) Cite duas conseqüências desses fluxos migratórios nos países receptores. 
 
 
 


