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                                                                   POPULAÇÃO  
O Brasil é um dos países mais populosos do mundo com mais de 200 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, 
somos quatro vezes maiores que a população da Argentina e três vezes maiores que a população da França. Esse 
marcador a seguir mostra a contagem da nossa população. 

 População do Brasil  211.295.969   

População brasileira às 08:00:13 de 25/3/2020    

 Obs.: A estimativa acima fornece número de habitantes no horário e na data indicados.    

Se compararmos com a década de 1950, veremos que nossa população quase quadruplicou. Nossa população 
continua crescendo. As pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida em nosso país 
aumentou nas últimas décadas, hoje essa expectativa é de mais de 76 anos.   

https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-povo/19631-caracteristicas-da-populacao.html (fragmento)   

1. De acordo com o trecho acima, responda por que o Brasil é considerado um dos países mais populosos do 
mundo?  ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________   

2. As informações acima foram fornecidas pelo site do IBGE, o que significa esta sigla?  
______________________________________________________________________   

 Este site fornece muitas informações relacionadas ao Brasil. Seria muito bom que você o visitasse.    
https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/n3. Densidade demográfica é: (Marque a resposta correta.)   

( A ) o total de habitantes de um local. 
 ( B ) o crescimento populacional de um lugar.  
( C ) a distribuição da população de um local pela área ocupada. 
 ( D ) os estudos relacionados à população.   
 

4. A população brasileira: (Marque a resposta correta.)   

( A ) é bem distribuída pelo território do país, não havendo regiões com poucos habitantes. 
 ( B ) concentra-se principalmente próximo à faixa litorânea, pois é onde sempre houve  mais oportunidades 
de emprego. 
 ( C ) localiza-se especialmente na região Sul, pois há uma preferência por viver em climas  mais amenos. 
 ( D ) vive especialmente no Centro-Oeste, desde que a capital do país se tornou Brasília.   
 
 


