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FOLHA DE ATIVIDADE – 8º ANO – TEMA: “ População na América e na África “ 

 Para desenvolver as atividades consulte o livro capítulo 03. 

 Na próxima semana envio o gabarito – atenção, boa leitura e até logo ! 

1ª ) - Observe o gráfico a seguir: 

 
Gráfico representativo do processo de transição demográfica 
Fonte: Brasil Escola. Transição Demográfica. Acesso em: 22 maio 2015. 

2ª ) - “A projeção oficial da população do IBGE, divulgada nesta quinta-feira, estimou 201.032.714 de pessoas 
vivendo no país. Pela primeira vez, a marca de 200 milhões foi superada – a cifra era de 199.242.462 em 2012. 
(…) 

O crescimento populacional brasileiro está, porém, com os anos contados. O instituto prevê que o número de 
habitantes crescerá até 2042, quando a estimativa aponta para um total 228,4 milhões de pessoas. A partir de 
então, o contingente populacional se reduzirá gradualmente até chegar a 218,8 milhões em 2060, mesma cifra 
estimada para a população brasileira de 2025”. 

Folha de S. Paulo, 29 ago. 2013. Adaptado. 

A dinâmica demográfica do Brasil descrita pela notícia acima é representada: 

a) pelo estímulo à fecundidade  b) pela redução do crescimento vegetativo 
c) pela evasão migratória recente  d) pela retração do número de imigrantes 
e) pelo processo de interiorização demográfica 
 

3ª ) - 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 

Analisando o gráfico da transição demográfica e 
considerando o estágio atual do crescimento da 
população brasileira, seria possível categorizar o 
Brasil: 

a) na fase 02, em razão do boom populacional 
nas áreas rurais. 
b) na fase 03, graças à intensiva política 
antinatalista do governo. 
c) na fase 02, em função da recente queda dos 
índices de mortalidade. 
d) na fase 03, por conta do restrito crescimento 
demográfico atual no país. 
e) na fase 04, graças ao avançado estágio de 
envelhecimento populacional. 
 

 



densidade demográfica. 
( ) Bangladesh, cuja localização no delta dos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna garante terras 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 
 

4ª ) - Sabe-se que a população mundial concentra-se principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que 
haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, assinale a alternativa que indica o continente mais 
populoso em termos absolutos: 

a) Continente europeu b) Continente asiático c) Oceania d) Continente americano 

 

5ª ) - Sobre o crescimento da população mundial, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as 
proposições falsas: 

 
I. ( ) Em 2008, a ONU divulgou um relatório que apresentou uma estimativa de que, em 2050, a população 
mundial terá sofrido redução de cerca de 1/3, afirmando então as tendências de redução das taxas de 
natalidade. 
II. ( ) Segundo a pesquisa da ONU, a população mundial elevar-se-á principalmente nos países em 
desenvolvimento. 
III. ( ) Atualmente, a taxa de crescimento populacional mundial (1,2%) está em declínio. 
IV. ( ) O crescimento populacional mundial ocorre de forma homogênea nos continentes. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) VFVV  b) FVVF  c) FVFV  d) VVFV 

 
6ª ) -                                                O Brasil Escapou da Superpopulação 

O país já teve taxa de fecundidade de nação africana – 5,8 filhos por mulher, em 1970. Se essa taxa se 
mantivesse, a população hoje seria de 300 milhões de habitantes. Como essa taxa caiu para 1,8 filho por mulher, 
a população atual é de 193 milhões. [...](REVISTA VEJA. São Paulo: Ed. Abril, a. 43, n. 27, p. 97, 7 jul. 2010.) 

A taxa de fecundidade é um dos fatores da dinâmica populacional e reflete várias tendências da sociedade 
brasileira e mesmo mundial. Escolha a alternativa correta sobre a demografia e sua dinâmica: 

a) O crescimento da população mundial sempre causou polêmicas. No século XVIII, Thomas Malthus já alertava 
sobre a falta de alimentos para uma população mundial que cresceria descontroladamente e divulgou a sua 
teoria demográfica. Essa teoria não foi mais utilizada, uma vez que a produção de alimentos atende a toda a 
população mundial. 
b) O custo de formação do indivíduo é maior nos países desenvolvidos em razão da necessidade de dar educação 
mais completa, de maior quantidade de roupas, material escolar, aparelhos eletrônicos e proibição de trabalho 
para menores. Tudo isso pode levar a um aumento da taxa de natalidade. 
c) O superpovoamento é sempre relativo e se altera com as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. Os 
países mais desenvolvidos foram os primeiros a terem suas taxas de natalidade em declínio, e um aumento da 
expectativa de vida, seguidos de imediato pelos países mais pobres. 
d) Quando a taxa de fecundidade de um país é muito baixa (inferior a 2,1%), compromete a reposição da 
população que morre, ocorrendo, muitas vezes, falta de mão de obra e levando a um incentivo às migrações. 


