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MATEMÁTICA 

     ATIVIDADES NO LIVRO DE MATEMÁTICA 
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ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

 

 

O BRASIL É UM PAÍS POPULOSO Atualmente, o Brasil possui a quinta maior população do mundo, 
conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país atingiu em 2015, 204 milhões 
de habitantes, apresentando uma concentração populacional inferior apenas a dos referidos países: China (1,376 
bilhão), Índia (1,311bilhão), Estados Unidos (321 milhões) e Indonésia (257milhões). População: É o conjunto 
de habitantes ou pessoas que vive em um determinado lugar, município, povoado, região, país. A Região 
Sudeste é a mais populosa e mais povoada do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Há quatro décadas, o Sudeste caracteriza-se como tal. A expectativa de vida do brasileiro está 
crescendo a cada ano, fator resultante de melhorias nas condições de vida e saúde no país. Conforme pesquisa 
realizada pelo IBGE, a população do Brasil vive em média 72,8 anos. Atualmente, o país ocupa o 80° lugar no 
ranking mundial da expectativa de vida da Organização das das Nações Unidas (ONU). A taxa de mortalidade 
infantil é outro índice social que tem apresentado melhorias. A utilização de novos tipos de remédios e vacinas 
ocasionou a diminuição no número de mortes provocadas por doenças como o sarampo, a tuberculose e o 
tétano. Conforme dados de 2009, publicados pelo o IBGE, a taxa de mortalidade infantil no Brasil passou de 
33,5 crianças mortas por mil nascidas vivas, para 22, entre 1998 e 2009. Entretanto, o país tem muito a 
melhorar, especialmente em relação à desigualdade social, à saúde, educação, distribuição de renda, segurança, 
entre outros fatores. Livro básico”Novo Pitanguá Geografia”  

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/populacao-brasileira.htm 

 

 1) Após a leitura do texto responda: O que é população? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

2) De acordo com o texto apresentado, qual o país possui a maior população do mundo? 
___________________________________________________________________________ 

 3) Quais os países possuem uma população maior que a do Brasil? 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

4) Qual a região é a mais populosa e povoada do Brasil? 
___________________________________________________________________________ 

 5) Quais os estados que compõem a região mais populosa e povoada do Brasil? 
____________________________________________________________________________ 


