
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA - 8ª SÉRIE A e B 

 

Boa noite meus amados alunos e minhas amadas alunas das 8ª séries A e B!  

Bem vindos a mais esta aula de revisão dos conteúdos de Matemática. 

Hoje, vamos continuar revisando alguns pontos que já foram trabalhados no 

decorrer do nosso processo de aprendizagem. Faremos a revisão dos conteúdos que 

já foram discutidos e resolvidos. Iniciaremos retomando expressões numéricas, 

faremos as atividades até vocês terem bem definidos os conceitos dos símbolos e a 

ordem de resolução das mesmas. Ainda resolveremos algumas questões nas 

expressões como potenciação e radiação aonde retomaram na aula anterior o 

conceito básico que foi adquirido por vocês na 5ª, 6ª e 7ª série e retomaremos também 

algumas questões fracionárias; não tenham medo e nem receio, pois vocês podem 

recorrer às pesquisas e plantões de dúvidas. É simples, basta prestarmos bastante 

atenção! Em seguida vamos realizar a correção das atividades da aula anterior. O que 

vocês não entenderem é para perguntar nos plantões.  

Usem a calculadora sempre que preciso e não se desesperem se teve algo que 

vocês não conseguiram fazer, afinal a vida é um eterno aprendizado!  

Uma ótima semana a todos nós! 

 

Saudades, 

 Professora Magda, 😊- junho/2020 

 

 

 

Objetivos da aula:  

- Revisar conteúdos já trabalhos. 

- Resolver problemas que envolvam conteúdos programados. 

 

Potenciação 



 

 

Usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias 

vezes. Observe o exercício proposto abaixo: 

 

1) Determine o valor de cada uma das potências abaixo. 

a) 251 
b) 1500 
c) (7/9)-2 
 

Resposta correta: a) 25, b) 1 e c) 81/49. 

a) Quando uma potência está elevada ao expoente 1, o resultado é a  

própria base. Portanto, 251 = 25. 

b) Quando uma potência está elevada ao expoente 0, o resultado é o 

 número 1. Portanto, 1500 = 1. 

c) Neste caso, temos uma fração elevada a um expoente negativo. Para 
resolvê-la devemos inverter a base e mudar o sinal do expoente. 

 

(7/9)-2 = (9/7)2 

 Agora, podemos elevar o numerador e o denominador ao expoente 2. 

(9/7)2 = 92/72= 81/49 

 

2) As potências (-2)4 e -24 são iguais ou diferentes? E qual o resultado? 

 

Resposta correta: As potências são diferentes e apresentam como resultados 
16 e -16, respectivamente. 

 

Quando a base de uma potência é um número negativo e está elevada a um 
expoente par, o resultado será positivo. Entretanto, para sinalizar que a base é 
negativa seu valor deve estar entre parênteses. 

(- 2)4 = (- 2) x (- 2) x (- 2) x (- 2) = +16 



Quando não há parênteses separando a base, deve-se incluir o sinal de 
negativo no resultado. 

- 24 = - 16 

Portanto, os resultados são: (- 2)4 = 16 e - 24 = - 16. 

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/ 

 

 

Raiz Quadrada 

A raiz quadrada são casos particulares de radiação. Para calcular a raiz quadrada de 

um número real, basta seguir a definição de radiação: 

√4 = 2 = 22 =4 

√a = b = b2 = a 

 

Então a raiz será quadrada se, e somente se, o número b elevado ao quadrado for 

igual ao número a, ou seja, temos que imaginar um número que, ao quadrado, 

resulte no número do radical. 

 

1. Elabore uma lista com os quadrados perfeitos de 1 a 100. 
 

 

Os quadrados perfeitos de 1 a 100 são: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100 
 
 
 

Interpretação geométrica da raiz quadrada 
Imagine um terreno com área de 144 m2. 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/


 

Para determinar quanto mede o lado desse terreno em forma de quadrado, temos que 
relembrar como calcular sua área. 

A         quadrado = l2 
A representa o valor da área, e l é o valor do lado. 

Como a área vale 144 m2, temos que: 
144= l2 

Observe a equação acima. Note que precisamos encontrar um número que, elevado 
ao quadrado, seja igual a 144, isto é, temos a definição de raiz quadrada! Então: 

√144 = 12 

O número 144 na forma fatorada é: 

144 = 22. 22. 32 

 

 
Assim, vamos ter que: 

√144 = √22. 22. 32 
Por fim, 

√144 = 2. 2 . 3 = 12 
 

Portanto, o lado do terreno mede 12 m. 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/acesso em 10/06/2020 

 

Operações com frações 

A ideia de adição de frações é idêntica à adição de números inteiros. 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/acesso%20em%2010/06/2020


Observem as imagens abaixo: 

 

 

 

Perceba duas partes de 1/4 equivalem a 1/2. Ou seja: 
 

 

Elementos gráficos auxiliam no entendimento de como somar frações, entretanto, não 

é conveniente fazer desenhos toda vez que sesejamos somar duas ou mais dessas. 

 

Calculamos o mínimo multiplo comum dos denominadores, dividimos esse número 

em seguida pelos denominadores e depois multiplicamos o que restou pelo 

numerador.Observe: 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-fracoes-equivalentes.htm


 

Subtração de frações 

 

A ideia de subtração é a mesma da adição, só que ao invés de somar os 

numeradores, vamos subtraí-los: 

 

 

 

Multiplicação de frações 

A multiplicação de frações consiste em multiplicar, numerador por numerador  e 

denominador por denominador.Veja: 

 

 

 

Não esqueça de simplificá-la ao final. 

 

 

 

 

 

 

 



Divisão com frações 

Na divisão com frações odevemos manter a primeira fração e dividi-la pelo inverso 

da segunda:  

 

 

 

                                                                               

 

 

Exercícios resolvidos 
 
 
Questão 1 - Some 3/5 com 3/6, e divida o resultado obtido pelo inverso do número 
30. 
Solução: 
Inicialmente devemos somar as frações do enunciado, assim: 

 

Agora, segundo o enunciado, devemos dividir esse resultado pelo inverso de 30, ou 
seja, 1/30. Assim: 

 

Resultado = 43 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/ 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/


Vamos relembrar o que aprendemos: 

Escreve e resolva as questões a seguir em seu caderno: 

 

1)  Determine a raiz quadrada do número 1024.   
 

√1024 
 
Dica: Vamos decompor o número 1024, em números primos. 
 
 
 
 

2) O valor da expressão 20x3 + 2x2y5, para x = - 4 e y = 2 é: 
 
 
a) 256 

 
b) – 400 

 
b) 400 

 
           d) - 256 
 

3) Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho 
tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? 

 
 

a) 144 
 

b) 1224 
 

c) 1564 
 
           d) 1728 

 

4) Ana foi ao mercado e levou para pagar suas compras uma nota de 100 reais. 

A quantidade e o preço dos produtos comprados por ela estão indicados no 

quadro abaixo. 

 



 

 

 

Com base nessas informações, indique o que se pede: 

 

a) Escreva uma única expressão numérica para calcular o valor do troco que 
Ana receberá ao fazer as compras. 

 

 

b) Calcule o valor do troco recebido por Ana. 

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/acesso em 10/06/2020 

 

 

Observe abaixo a correção das atividades da aula passada, observe o que 

você acertou e o que errou, e o motivo do erro. 

 

 

Copie as atividades propostas abaixo no seu caderno e responda: 

 

a) 174 + 64 x 3 - 89 = 

174+192-89= 

366-89=277 

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/acesso


b) 33 + 23 - 3 x 2 = 

3.3.3+2.2.2-3x2= 

27+8-3x2= 

27+8-6= 

35-6=29 

 

c) 378 – 52. √400: √25 = 

378-52.20:5= 

378-1040:5= 

378-208=170 

d)  24 + [ 25 . ( 23 - 22 ) ] = 

24 +[ 25 . ( 2.2.2- 2.2) ] = 

24 +[ 25 . ( 8- 4) ] = 

24 +[ 25 .4] = 

24 +[2.2.2.2.2.4] = 

24 +[32.4] = 

24 +128 = 

2.2.2.2+128= 

16+128=144 

 

e) 1440: {30. [20 + (49 - 35). 2 ] } = 

1440: { 30 . [ 20 + 14 . 2 ] } = 

1440: { 30 . [ 20 + 28 ] } = 

1440: { 30 . 48} = 

1440: 1440= 1 

 

 

 



HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos 

estudantes sobre a pandemia que está atingindo o mundo neste 

momento, retomando resumidamente o trabalho desenvolvido até o 

presente, bem como desenvolver procedimentos de leitura e 

compreensão textual. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Neste momento em que vivemos uma grave 

crise na saúde mundial é muito importante buscarmos informações sobre 

essa realidade, buscando compreender as origens e as consequências 

desse fenômeno para a sociedade, bem como buscar referencial histórico 

para ampliar nossa visão acerca da realidade das pandemias e seus 

efeitos sobre a sociedade. 

 

Leia os trechos abaixo e responda as questões 

Uma pandemia é, por definição, muito mais ampla que uma 

epidemia. Qual a diferença, então? Epidemia é uma doença que se 

espalha por uma determinada região, pode até atingir mais de um país, 

mas não se espalha pelo mundo. Pandemia é uma doença que se espalha 

por diferentes regiões do mundo, atingindo muitos países. 

Questão: Diferencie Epidemia e Pandemia 

 

O Ministério da Saúde foi criado em 1953, foi quando também 

iniciaram-se as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. Daí, 

surgiu a ideia de criação de um sistema único de saúde, que pudesse 

atender toda a população. O Ministério da Saúde vem para fortalecer 

ações em saúde pública, medicina preventiva, mas traz mais médicos 

especializados e mais centros especializados, gerando críticas daqueles 

que defendiam um trabalho mais focado na prevenção. 

Questão: Quando foi criado o Ministério da Saúde? Qual deve ser o 

papel do Ministério da Saúde? 



O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís 

do Paraitinga (SP), em 5 de agosto de 1872. Filho de Bento Gonçalves 

Cruz e Amália Bulhões Cruz. Sua família se transferiu para o Rio de 

Janeiro em 1877 e, na capital, graduou-se na Faculdade de Medicina do 

Rio de janeiro em 1892. Desde os estudos de medicina atuou como 

pesquisador, estudando diferentes tipos de doenças que afetavam a 

população brasileira. Em 1897 foi para Paris, onde passou dois anos 

estudando no Instituto Pasteur, renomado centro de pesquisa em 

Microbiologia. 

De volta ao Brasil, Oswaldo Cruz atuou como médico e pesquisador 

em hospitais e institutos de pesquisa, sempre no campo da Microbiologia, 

com estudos sobre a Peste Bubônica, por exemplo. Em 1903 foi 

encarregado, pelo Presidente Rodrigues Alves, do combate a diferentes 

doenças que assolavam o país, especialmente a Capital Federal (Rio de 

Janeiro): Febre Amarela, Varíola e Peste Bubônica.  

 

Questão: Quem foi Oswaldo Cruz? Qual seu papel no combate a 

doenças no Brasil do início do séc. XX? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÊS 

Atividade tem como objetivo auxiliar no entendimento de como formular 
perguntas em inglês. 

 1) Escreva em inglês as perguntas: 

1. O quê =  
2. Quando =  
3. Quem =  
4. Onde =  
5. Qual =  
6. Por quê = 
7. Quantos = 
8. Quanto =  
9. Quanto tempo = 
10. Que horas =  
11. Que distância = 
12. Qual idade / Quantos anos = 
13. De quem =  
14. Com qual frequência =  
15. Quais =  

 2) Como ficam as frases em inglês? 

a) Onde você mora?           
 
b) O que você faz?        
 
c) Quando ele foi?      
 
d) Por que ela estuda inglês?     
 
e) Quem falou isso?  
 
f) Quantos animais você tem?                           
 
g) Quanto o rapaz paga por mês?             
 
h) Quantos anos tem Paula?        
 
i) Que distância é a escola?                          



 
j) Que horas você irá para a festa?                           
 
l) Quais eles escolherão?              
 
m) Com que frequência Sheila trabalha?  
 
n) De quem é esse livro?               
 
o) Quem você prefere? 

 3) Leia o texto abaixo e traduza, fazendo as perguntas certas em seguida. 

Regina is 27 years old. She works in a school as a Portuguese teacher. She 
likes to dance, teach and travel. Her best friend is Melissa, a small dog. She 
goes with Melissa to the beach every weekend. She lives in San Diego, 
California, with Katherine, her grandmother. 
 
 
a) Her name is Regina.  
 
b) She’s 27 years old.               
 
c) She works in a school. 
 
d) She’s a Portuguese teacher. 
 
e) She likes to dance, teach and travel. 
 
f) It’s a small dog. 
  
g) She goes to the beach. 
  
h) She lives in San Diego, California. 
  
 
 
 
 
 

 



ATIVIDADE ARTES – 8ª SÉRIE 

  

• CARACTERISTICAS DO PERÍODO RENASCENTISTA  O SER HUMANO COMO 

PERSONAGEM CENTRAL, O BELO,A SIMETRIA , O INDIVIDUALISMO, O 

RACIONALISMO, O CIENTIFICISMO E A VALORIZAÇÃO DA ANTIGUIDADE 

CLÁSSICA. 

• ABSTRACIONISMO: SÃO OBRAS DE ARTE QUE NÃO REPRESENTAM A 

REALIDADE E PODEM SER FEITAS POR FORMAS E CORES DIVERSAS EM UMA 

COMPOSIÇÃO; 

• CARACTERÍSTICAS DO CUBISMO QUE EM SUAS OBRAS DE ARTE 

REPRESENTAVA A NATUREZA POR MEIO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS, 

COLOCANDO PARTES DE UM OBJETO EM UM MESMO PLANO SEM A 

NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE. 

1) CONFORME O TEXTO A CIMA CLASSIFIQUE OBRAS COMO 

RENASCENTISTA, ABSTRATA OU CUBISTA. 

  

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(Michelangelo) 

 

A) ___________________________________________ 

 

 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(Michelangelo)


 

 

 

  

 

 

 

Quadro “Les Demoiselles d’Avignon” (1907), de Pablo Picasso 

https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/origem-e-caracteristicas-do-cubismo 

B) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa 

C)  ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_II_em_Vermelho,_Azul_e_Amarelo 

D) ______________________________________ 

 

https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/origem-e-caracteristicas-do-cubismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_II_em_Vermelho,_Azul_e_Amarelo


Português - 8ª série - Semana 10 

OBJETIVO: 

O objetivo dessa atividade é realizar uma revisão de conteúdos e 

habilidades que foram trabalhados nas atividades anteriores, como a 

leitura, compreensão e interpretação de textos de diversos tipos e 

gêneros, a ampliação de vocabulário, produção de texto, pesquisa de 

biografia, entre outras atividades. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Após a decretação da quarentena e suspensão das aulas presenciais, 

vocês foram obrigados a estudar à distância. Vamos brevemente 

relembrar o que já foi trabalhado até aqui de forma a ajudar todos a 

organizar seus estudos e tirar dúvidas que podem ter ficado para trás. 

Nessa atividade, trabalharemos as semanas 3, 5, 6 e 7: conceito de 

significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, 

parônimos, de sentido próprio (denotativo) ou de sentido figurado 

(conotativo); características básicas do texto narrativo literário, que 

podem ser assim resumidas: narrador, personagens, tempo, espaço, 

enredo; leitura e interpretação de texto. 

Atividade: 

Leia o texto para responder as questões: 

A história do jacaré 

Tinha aquela do sujeito que foi ao médico e disse que tinha um 

jacaré debaixo da cama dele, de forma que ele não dormia de jeito 

nenhum. Aí o médico deu uns comprimidos pra ele dormir. Dias depois 

ele voltou ao médico: 

___ Como é? Agora, tá dormindo? 

___ Dormindo eu estou, doutor. Mas o jacaré continua lá embaixo 

da cama. 

___ Tá bem, meu filho, tá bem. Mas vamos dobrar a receita. Beba 

também esse remedinho aqui, antes de dormir, e pode ir pro seu quarto 

direitinho que o jacaré não vai te fazer nada, viu! Daqui a uma semana 

você volta.  



E passou-se a semana, e mais outra, e o cliente não voltou. Aí o 

médico resolveu telefonar pra casa dele. 

___ Cadê o Alcebíades? (Ah, sim, o cliente se chamava 

Alcebíades.) 

E responderam de lá: 

___ Ah, doutor, o senhor não soube, não? Jacaré comeu ele. 

(Ziraldo__ Literatura comentada. São Paulo, Nova Cultural, 1982.) 

Questões: 

1) Você gostou da história? Explique no que pensou ou o que sentiu ao 

ler. Fique a vontade para se expressar, pois aqui não há certo ou 

errado.  

 

 

 

2) O texto “A história do jacaré” trata-se de um texto narrativo literário, 

do gênero anedota ou piada. Sobre o texto, responda: 

a) Quem são as personagens dessa história? 

 

 

b) Onde a história acontece? 

 

 

c) Quanto tempo dura a história? 

 

 

d) Qual o foco narrativo (narrador-personagem ou narrador-

observador) da história? 

 

 

 

 

 

 

 



3) Palavras antônimas são palavras contrárias na significação. Dê o 

antônimo de: 

a) claridade:______________________________ 

b) pobreza:_________________________________ 

c) enriquecer:_____________________________ 

d)  alto:__________________________________ 

e) abrir:___________________________________ 

 

4) Palavras sinônimas são palavras diferentes na forma, mas de sentido 

semelhantes ou iguais. Dê o sinônimo de: 

a) firmamento:_______________________________ 

b)  preito:____________________________________ 

c) cerrar: ____________________________________ 

d) serrar:_____________________________________ 

e) flagrante:___________________________________ 

 

5) Complete as frases com a palavra adequada das que estão entre 

parênteses, de acordo com o sentido. 

a) A polícia apanhou o ladrão em 

______________.(flagrante/fragrante) 

b) É proibido ___________________as leis de trânsito. 

(infringir/infligir) 

c) O ______________ de animais é um crime contra o meio 

ambiente.  

(tráfego/tráfico) 

d) A ______________ do acidente foi bastante fiel. 

(discrição/descrição) 

e) Jorge _________________ as pupilas para fazer o exame de 

vista. (dilatou/delatou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Complete com a palavra adequada. 

a) Mal- Mau 

Esta noite dormi muito __________ porque estava com dor de 

estômago. 

O ________________ humor de Marcelo provocou muita 

confusão. 

b) Cheque- Xeque 

Não quero colocar em ______________ o meu prestígio. 

O _________________ sem fundos foi devolvido pelo banco. 

c) Sessão- Cessão- Seção 

Assisti à ___________________ das dez. O filme foi péssimo. 

O ministro autorizou a ________________ dos bens ao herói. 

Em que _______________ você trabalha? 

d) Conserto- Concerto 

A flautista mandou fazer um ___________________ em seu 

instrumento. 

Terminado o ______________________, os espectadores 

aplaudiram os artistas. 

e) Passo- Paço 

Mais dez _______________ e estaremos no _______________ 

episcopal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 8ª SÉRIE 

 

OBJETIVOS 

Contribuir para a informação e reflexão dos estudantes, ajudando para 

que consigam realizar as atividades, contribuindo com a leitura, análise 

e interpretação de texto. 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Dando continuidade e finalizando a revisão dos conteúdos iniciados há 

duas semanas, reapresento parte das atividades da sexta e sétima 

semanas, para dar mais uma oportunidade àqueles alunos que ainda 

não conseguiram realizá-las. Portanto, quem já respondeu essas 

atividades não precisa fazê-las novamente. Bom estudo! 

 

ATIVIDADES 

1) O que é elemento químico? 

 

 

2) Cite o nome e o símbolo de cinco elementos químicos. 

 

 

3) Na tabela periódica, como são denominadas as linhas horizontais? 

E as colunas (verticais)? 

 

 

4) Quais os principais dados dos elementos químicos fornecidos pela 

tabela periódica? 

 

 

5) Quais as classes dos elementos químicos? 

 

 

 



GEOGRAFIA - 8ª SÉRIE 

IMPORTANTE: 

As atividades precisam ter o registro EM SEU CADERNO, com a data 

da realização, e a identificação do aluno /série, para posteriormente 

serem entregues ao professor, no final deste período de tele trabalho. 

Objetivo: 

Analisar/interpretar textos, bem como ordenar/ contextualizar e 

sistematizar os conteúdos apresentados.  

Rever conteúdos trabalhados em fases anteriores, priorizando aqueles 

que apresentam relevância no processo de aprendizagem. 

Retomar conceitos importantes sobre população. 

Compreender as desigualdades no que se refere à distribuição da 

população brasileira pelo território nacional, bem como a elevação na 

expectativa de vida e a diminuição nas taxas de mortalidade infantil. 

Contextualização:  

 Para a realização destas atividades, você contará com sua capacidade 

de observação/percepção da realidade, das atividades realizadas em 

fases anteriores deste projeto diferenciado de trabalho que 

excepcionalmente estamos executando, bem como discussões 

promovidas em sala de aula ou mesmo noticiário de tv e de pesquisas 

na internet. 

                 

                                Leia com atenção o texto abaixo: 

                                POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Atualmente, o Brasil possui a quinta maior população do mundo, 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o país atingiu em 2010, 190.755.799 habitantes, sendo que hoje, a 

estimativa chega a ser superior a 210 milhões de habitantes, 

apresentando uma concentração populacional inferior apenas a dos 

referidos países: China (1,3 bilhão), Índia (1,2 bilhão), Estados Unidos 



(317,6 milhões) e Indonésia (232,5 milhões 

A taxa de crescimento demográfico do Brasil está em constante 

processo de declínio. Esse fato é consequência do planejamento 

familiar, e, principalmente, da redução da taxa de fecundidade (número 

de filhos gerados por cada mulher).  

Apesar de ser um país populoso (população absoluta), o Brasil é pouco 

povoado (população relativa), pois sua densidade demográfica é de 

apenas 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Seu território é 

habitado de forma extremamente desigual – São Paulo é o estado mais 

populoso, com 41.262.199 habitantes, enquanto Roraima, estado menos 

populoso, possui 450.479 habitantes. 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. Já a região norte apresenta a menor densidade 

demográfica do país. 

 

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 Nações Unidas 

(ONU). 

A taxa de mortalidade infantil é outro índice social que tem apresentado 

melhorias. 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. 

 

ATIVIDADE 1: 

Apesar de ser um país populoso (população absoluta), o Brasil é pouco 

povoado (população relativa). 

a) A frase acima nos parece contraditória. Como o Brasil pode ser um 

país muito populoso e ao mesmo tempo pouco povoado¿ Como você 

explica esta afirmação¿ 



 

b)  Por que a taxa de crescimento demográfico do Brasil vêm 

apresentando constante declínio? 

 

 c) Qual a situação da expectativa de vida no Brasil? 

 

d) Como se encontra distribuída a população brasileira pelo território 

nacional? 

 

 

            Referência para a realização destas atividades: 

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

                                                                 BOM TRABALHO. 

 

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

