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NOME: Nº: SÉRIE:9ºANOS  

PROFESSOR(A): CARGA HORÁRIA SEMANAL:3 

ENVIAR PARA:CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ATUALIDADES -DADOS   SOBRE   MORTES POR COVID-19/LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 

MAPAS TEMÁTICOS. 

HABILIDADE(S): Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação 

sociedade/ natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de 

resolução de problemas. 

 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DADOS  , MAPAS  

ORIENTAÇÕES: LEIA O TEXTO , OBSERVE ATENTAMENTE OS MAPAS E DADOS SOBRE O RANKING MUNDIAL DE MORTES POR COVID-
19.APÓS A LEITURA , RESPONDA AS QUESTÕES NO CADERNO. 

 

Texto : 

Coronavírus: Brasil ultrapassa 1.000 mortes por milhão de habitantes 
Taxa é a 23ª mais alta do mundo 

Proporção acelera rapidamente 

Casos e mortes estão em alta 

PODER360 

20.jan.2021 (quarta-feira) - 21h44 

atualizado: 20.jan.2021 (quarta-feira) - 23h22 

O Brasil ultrapassou nesta 4ª feira (20.jan.2021) a marca de 1.000 mortes por covid-19 a cada milhão de 

habitantes. Até as 18h, o Ministério da Saúde contabilizava 212.831 vítimas da doença. 

A taxa coloca o país na 23ª posição do ranking mundial. Em 31 de outubro de 2020, o Brasil ocupava o 4º 

lugar. A Bélgica é o onde a covid-19 mais mata em relação ao tamanho da população. São 1.762 mortes por 

milhão de habitantes.  

https://www.poder360.com.br/author/do-poder360/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/brasil-confirma-mais-1-340-mortes-e-64-385-casos-de-coronavirus-em-24-horas/


 

 



 

A proporção de vítimas por milhão de habitantes voltou a avançar rapidamente em momento que a 

pandemia entrou numa fase com mais casos e mortes no país. De 3ª para 4ª feira (19 a 20.jan), a 

taxa subiu de 999 para 1.005. 

O Rio de Janeiro é o Estado brasileiro com mais mortes, proporcionalmente, pelo coronavírus. Se 

fosse 1 país, ocuparia o 2º lugar no ranking mundial 

Em seguida como mais fatais aparecem Amazonas e Distrito Federal. Já Minas Gerais é a menos 

mortal unidade da Federação. 

https://www.poder360.com.br/coronavirus/brasil-confirma-mais-1-192-mortes-e-62-094-casos-de-coronavirus-em-24-horas/


 

 

Quando considera- se as regiões, o Centro-Oeste é a mais mortal pelo coronavírus: 1.161 mortes por milhão 

de habitantes. O Sul tem a menor taxa, 838. 



 

Em números absolutos, só os Estados Unidos têm mais vítimas que o Brasil. Eram 415.502 mortos até as 

21h12 desta 4ª feira (20.jan), segundo o monitor Worldometer. 

Em todo o mundo, 97.259.219 casos da doença foram registrados, com 2.081.032 mortes. 
 

 

PODER360 

20.jan.2021 (quarta-feira) - 21h44 

atualizado: 20.jan.2021 (quarta-feira) - 23h22 

 

Fonte  

https://www.poder360.com.br/coronavirus/coronavirus-brasil-ultrapassa-1-000-mortes-por-milhao-de-

habitantes/ 

*************************************************** 

 

Questões: 

1-Qual a diferença   entre o primeiro quadro de dados com o segundo quadro de dados. Explique. 

 

2-Observando o quadro que consta as informações de países com mais mortos por milhão de 

habitantes, CITE SOMENTE OS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL que aparecem no ranking, a 

colocação (ordem) que se apresentam no ranking, quantidade de mortes por milhão de habitantes e 

o total de mortes. 

 

 

 

 

 

 

PAÍS 

 

LUGAR NO RANKING 

QUANTIDADE DE 

MORTES POR MILHÃO 

DE HABITANTES 

 

TOTAL DE MORTES 

    

    

    

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.poder360.com.br/author/do-poder360/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/coronavirus-brasil-ultrapassa-1-000-mortes-por-milhao-de-habitantes/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/coronavirus-brasil-ultrapassa-1-000-mortes-por-milhao-de-habitantes/


 

 

 

 


