
Atividades de Geografia 

Segunda-feira- 23/03 

Fórum:  

         Quando falamos de população mundial nos referimos à quantidade total de habitantes do 

planeta. Em abril de 2019, estimou-se que a população mundial chegou a 7,7 milhões de habitantes. 

Apresenta grande diversidade quanto às religiões, idiomas e etnias. Escreva um breve texto sobre a 

importância do idioma nas relações das entre populações. 

Abre 23/03 e fecha dia 07/04. 

 

 

Quarta-feira -25/03 

Atividade 1 

       

TEXTO – IDOSOS JÁ SÃO 13% DA POPULAÇÃO E PAÍS TEM MENOS CRIANÇAS, DIZ 

PNAD 

 

         A pesquisa de 2013 mostra tendência de envelhecimento da população. Mulheres chegam a 

51,5% da população e são maioria entre mais velhos. 

         A população brasileira, estimada em 201,5% milhões de pessoas, está vendo diminuir o 

número de crianças e aumentar o de idosos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

de 2013, que foi divulgada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), mostra a tendência de envelhecimento do país. 

         O estudo do IBGE investiga dados sobre população, migração, educação, trabalho, famílias, 

domicílios e rendimento. Foram ouvidas 362555 pessoas em 1.100 municípios. Uma das 

comparações foi feita no espaço de 12 anos: a população de crianças de 0 a 9 anos caiu de 18,7% do 

total de habitantes, em 2001, para 13,9% em 2013. 

         Essa faixa etária somou 28,3 milhões de brasileiros no ano passado. Também caiu a proporção 

de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos de idade, também na comparação entre 2001 e 2013: 

desceu de 

15,9% para 13,4% do total dos brasileiros. 

         O número de pessoas no Brasil acima de 60 anos (definição de “idosos” dentro da pesquisa) 

continua crescendo: de 12,6% da população, em 2012, passou para 13% no ano passado. Já são 26,1 

milhões de idosos no país. 

         E aumentou a população dos que tem mais de 40 anos: esta faixa registrou na pesquisa 75,7 

milhões de pessoas contra as 62,3 milhões de crianças e adolescentes (faixa de 0 a 19 anos). 

         A região com mais idosos ainda é a Sul, onde eles chegaram a 14,4% do total. O Norte tem 

menos, com 8,8% de idosos. 

 

                         Disponível em: <g1.globo.com/economia/noticia/2014/09 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/09/


     Idosos-já-são-13-da-população-e-pais-tem-menos-crianças-diz-

pnad.html>.                                     acesso em: 17 jan. 2015. 

 

1 – Qual é a principal informação trazida por essa notícia? 

      . 

2 – Quais podem ser as causas para os dados apresentados na notícia? E as consequências? 

       

3 – Qual é a região brasileira que apresentam o maior número de idosos? E a menor região? 

      

 

 

 

 

 

 

 

Quinta-feira-26/03 

 

Atividade 2: 

    Elabore uma charge mostrando o avanço da expectativa de vida  (o aumento do número de idosos 

no Brasil e no mundo) devido aos avanços da medicina e tecnologia. 

 

 

Segunda-feira - 30/01 

 

Atividade 3: 

Leia a letra da musica e responda:    

Titãs 

Desde os primórdios 

Até hoje em dia 

O homem ainda faz 

O que o macaco fazia 

Eu não trabalhava 

Eu não sabia 

Que o homem criava 

E também destruía 

 

Homem primata 

Capitalismo selvagem 

Ô! Ô! Ô! 



Homem primata 

Capitalismo selvagem 

Ô! Ô! Ô! 

 

Eu aprendi 

A vida é um jogo 

Cada um por si 

E Deus contra todos 

Você vai morrer 

E não vai pro céu 

É bom aprender 

A vida é cruel 

 

Homem primata 

Capitalismo selvagem 

Ô! Ô! Ô! 

Homem primata 

Capitalismo selvagem 

Ô! Ô! Ô! 

 

Eu me perdi 

Na selva de pedra 

Eu me perdi 

Eu me perdi 

 

I am a cave man 

A young man 

I fight with my hands 

With my hands 

I am a jungle man 

A monkey man 

Concrete jungle 

Concrete jungle 

Hey 

 

Desde os primórdios 

Até hoje em dia 

O homem ainda faz 

O que o macaco fazia 

Eu não trabalhava 



Eu não sabia 

Que o homem criava 

E também destruía 

 

Homem primata 

Capitalismo selvagem 

Ô! Ô! Ô! 

Homem primata 

Capitalismo selvagem 

Ô! Ô! Ô! 

 

Eu aprendi 

A vida é um jogo 

Cada um por si 

E Deus contra todos 

Você vai morrer 

E não vai pro céu 

É bom aprender 

A vida é cruel 

 

Homem primata 

Capitalismo selvagem 

Ô! Ô! Ô! 

Homem primata 

Capitalismo selvagem 

Ô! Ô! Ô! 

 

Eu me perdi 

Na selva de pedra 

Eu me perdi 

Eu me perdi 

Eu me perdi 

Eu me perdi. 

 

Entendendo a canção: 

01 – Qual é o tema da música?  

 

02 – O que a música do Titãs, homem primata, quer dizer ao relacionar capitalismo ao período da 

pré-história? 

 



03 –Na letra da música o compositor diz que desde os primórdios até o nosso dia o homem ainda faz 

o que o macaco fazia. O que é isso que fazemos desde sempre?! 

. 

 

04 – A sociedade capitalista se cria dentro da transição da sociedade feudal para a sociedade 

burguesa. Nessa sociedade capitalista, o que o trabalho representa?! 

      

05 – Por que o compositor considera o Capitalismo como selvagem?! Justifique. 

 

08 – O que o homem cria e destrói? 

 

 

      

 

 

 

 

Quarta-feira – 01/04 

Atividade 4 

 Segundo Marx, " O trabalho não é a fonte de toda riqueza. A natureza é fonte de todos os valores de 

uso (que são de qualquer forma, a riqueza real!) tanto quanto o trabalho, que não é em si nada além 

da expressão de uma força natural, a força de trabalho do homem". Como podemos vincular esta 

citação de Marx com o Capitalismo Selvagem? Elabore um texto abordando esse tema. 

 

 

Quinta-feira- 02/04 

Atividade 5: 

      Crie uma história em quadrinhos abordando somente uma das características do Capitalismo 

abaixo: 

a-   Lei da oferta e da procura 

b-   Mercado consumidor 

c-   Propriedade privada 

d-   Trabalho assalariado 

 

 

Att, 

Cristiane e Cristina 

 

 

 



 

 

 

 


