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 GEOGRAFIA 

SEMANA:3 14/09/2020 A 18/09/2020 
 

NOME: Nº.: SÉRIE: 8ºANO 

PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM / WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 18/09 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: DIVERSIDADE E DINÂMICA DA POPULAÇÃO MUNDIAL E LOCAL. PIRÂMIDE ETÁRIA. 

HABILIDADE (S): (EF08GEO3) ANALISAR ASPECTOS REPRESENTATIVOS DA DINÂMICA DEMOGRÁFICA, CONSIDERANDO 
CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO (PERFIL ETÁRIO, CRESCIMENTO VEGETATIVO E MOBILIDADE ESPACIAL).(CEG 4)DESENVOLVER 
O PENSAMENTO ESPACIAL, FAZENDO USO DAS LINGUAGENS CARTOGRÁFICAS E ICONOGRÁFICAS, DE DIFERENTES GÊNEROS 
TEXTUAIS E DAS GEOTECNOLOGIAS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS QUE ENVOLVAM INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS. 
(TC) ENVELHECIMENTO, RESPEITO E VALORIZAÇÃO DO IDOSO. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: VÍDEO EXPLICATIVO E QUESTÕES OBJETIVAS. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ ASSISTIR AO VÍDEO EXPLICATIVO E FAZER AS ANOTAÇÕES DE TODO O CONTEÚDO NO CADERNO. 
COPIAR AS QUESTÕES NO CADERNO E RESPONDÊ LAS. 
  Pirâmide Etária 

https://youtu.be/xBwb8Gh14Y4 

Questão 1 

Analise as pirâmides etárias 

  

 

https://youtu.be/xBwb8Gh14Y4


 

Assinale a alternativa correta 

a) A população brasileira está tornando se cada vez mais jovem. 

b) A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. 

c) O número de idosos ultrapassará o de jovens até 2020. 

d) A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. 

e) A população masculina predomina em relação à feminina. 

Questão 2 

Com base na evolução da pirâmide etária do Brasil em 1960, 2000 e 2010 e nos conhecimentos sobre                  
dinâmica populacional, considere as afirmativas a seguir. 

 

 

Assinale a alternativa correta 

a) Somente as afirmativas l e ll são corretas 

b) Somente as afirmativas l e lV são corretas 

c) Somente as afirmativas lll e lV são corretas 

d) Somente as afirmativas l, ll e lll são corretas 

 



e) Somente as afirmativas ll, lll e lV são corretas 

Questão 3 

 

Questão 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


