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Oi gente!
Resolvam essa atividade no caderno de Geografia. Você pode imprimir a folha, colar no caderno e responder. Se, não
puder imprimir, copie as questões no caderno e responda. Quando terminar, fotografe a atividade e envie para o e-mail
rubianajustus@gmail.com. Entrega até dia 30 de março.
Se quiser acessar o material pelo Google sala de aula o código é y3e762k.

Leia a apostila a partir da página 398 ou pesquise na internet e responda:
1) Quando um país é considerado populoso? Relacione os 5 países mais populosos do mundo.
2) Quando um local é considerado povoado? Como obtemos esse dado?
3) Você sabe qual é a densidade demográfica de Ponta Grossa? Pesquise a população e território de nosso município
no site IBGE Cidades e responda.
4) A população mundial não está distribuída igualmente por todo o território. Lendo as páginas 400 e 401 esclareça os
fatores que influenciam essa distribuição:
a) fatores históricos:
b) fatores naturais:
c) fatores econômicos:
5) Complete a tabela do exercício 3, página 403, da apostila (não precisa copiar nessa folha). Use o Google – IBGE
países – clique em cima do país que quer obter os dados ou escreva o nome dele na barra de pesquisa.
6) A partir da página 404, relembre os conceitos abaixo:
a) taxa de natalidade:
b) taxa de mortalidade:
c) crescimento natural:
7) Quais as causas para a redução da taxa de mortalidade nas primeiras décadas do século XX?
8) Qual o significado da expressão “explosão demográfica”?
9) Quais as causas para a redução da taxa de natalidade?
10) Observe a tabela da página 407 da apostila. O que está acontecendo com países como a Itália, Portugal e Japão?
Quais as consequências para os países a longo prazo? Esclareça.

