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Resoluções das atividades
Capítulo

2
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Agora é com você! (página 23)
1

O gráfico mostra os principais grupos de imigrantes que
vieram ao Brasil entre os anos de 1884 e 1933. Entre os
recursos que possibilitam sua compreensão, podem-se
mencionar o título e a legenda.
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Entre 1904 e 1913.
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Italianos, portugueses e espanhóis.

Agora é com você! (página 25)
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Cada bolinha laranja representa 10 mil habitantes.
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No litoral. Essa distribuição está associada à história de
ocupação do Brasil pelos portugueses, que se concentraram no litoral, desenvolvendo atividades lucrativas
para a colônia, e originaram importantes cidades do
país.
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Sugestões de resposta: São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná.
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Leitura complementar
1

Ações afirmativas são formas de compensar a discriminação existente no país há séculos. No texto, é apresentado o sistema de cotas para negros.
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Os dados mostram que 70% da população pobre brasileira é negra e, entre os 10% mais ricos do Brasil, apenas
24% deles são negros.

Testando seus conhecimentos
1

a) Indígenas e africanos.
b) Portugueses, italianos, espanhóis, além de outros
europeus e asiáticos, especialmente japoneses.
c) Resposta pessoal. É importante refletir sobre as
injustiças e as situações de preconceito existentes
na atualidade contra indígenas e afrodescendentes.
Em relação às ações a serem tomadas, os alunos
podem mencionar desde a legislação, como punição
a situações de preconceito (racial, social etc.) e instituição de ações afirmativas, até as atitudes do dia a
dia, como valorização e respeito a afrodescendentes,
indígenas e outras minorias.

2

População absoluta é o número total de habitantes de
um local; população relativa é o número total de habitantes dividido pela área territorial de um local. O Brasil
é um país populoso, pois tem grande população absoluta, mas é pouco povoado, pois apresenta baixa densidade demográfica ou população relativa.
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a) O número de filhos diminuiu.
b) Urbanização (maior número de pessoas vivendo nas
cidades, onde o custo de vida é mais alto), maior
número de mulheres atuando no mercado de trabalho e maior acesso à informação e aos métodos
contraceptivos.
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a) Houve uma alteração na configuração etária da
população, com a gradual diminuição do número de
crianças (devido à diminuição das taxas de fecundidade e de natalidade) e o aumento do número de
idosos (decorrente da diminuição da taxa de mortalidade e do consequente aumento da expectativa
de vida). Isso ocorreu devido às melhorias, em níveis
gerais, na qualidade de vida da população, como
saúde, educação e saneamento básico.
b) Com o crescente envelhecimento da população,
haverá menos jovens e adultos para o mercado de

Resposta pessoal. É importante relacionar os locais mais
densamente povoados com os de maior intervenção
humana. Da mesma forma, os menos povoados com os
de maior preservação da vegetação natural.

Agora é com você! (página 28)
1

O primeiro gráfico indica que a população brasileira
vem crescendo continuamente nas últimas décadas.
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O segundo gráfico mostra altas taxas de crescimento
vegetativo, sobretudo até a década de 1960. Desde
então, elas vêm diminuindo gradativamente.
• O elevado crescimento vegetativo até os anos 1960
se dava em razão das altas taxas de natalidade e da
diminuição das taxas de mortalidade. A partir de
então, o crescimento vegetativo começou a diminuir
em razão da redução das taxas de natalidade.

Agora é com você! (página 29)
1

( X ) O Brasil é um país de população jovem.

Quem são os brasileiros?

As faixas etárias entre 10 e 29 anos.
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trabalho e mais idosos a serem assistidos, seja do
ponto de vista da saúde e da previdência social ou
do ponto de vista familiar.
5

Bônus demográfico é quando o número de pessoas
economicamente produtivas (segundo o IBGE, entre
10 e 64 anos) é maior do que a parcela da população
dependente, ou seja, menores de 10 anos ou maiores
de 64 que não trabalham.

Atividades propostas
1

Não. A população é mais densa na faixa próxima do
litoral do que no interior do país; e há concentração da
população em algumas capitais e cidades, em razão de
maiores oportunidades de trabalho e boas condições
de vida.
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a) Há grande diversidade étnica. Além disso, entre 2000
e 2010, a população brasileira miscigenou-se ainda
mais.
b) Período entre 2000 e 2010. Nesse período, o grupo
dos brancos diminuiu, enquanto o dos pardos, pretos e amarelos aumentou; o grupo dos indígenas
permaneceu igual.
c) Considerando o alto número de pardos e pretos,
que somam um percentual maior que o de brancos,
e tendo em vista a história de desigualdades no país,
torna-se necessário criar leis que corrijam injustiças
sociais históricas.
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À miscigenação da população, que originou um povo
diverso e uma rica cultura.
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As vantagens são um grande número de trabalhadores
capazes de produzir pelos mais jovens e idosos. Considerando que essa população vai envelhecer, e que as
taxas de natalidade sejam baixas, é preciso pensar em
como manter uma numerosa população idosa, e o que
se fará com um número menor de pessoas economicamente produtivas.

Mergulhando fundo
1

Atividade de pesquisa. A atividade possibilita resgatar a
história pessoal e da família do aluno, ao mesmo tempo
em que ele constrói noções importantes sobre a formação da população brasileira. Além de perguntar aos
parentes, os alunos também podem fazer a pesquisa
por meio de fotografias e documentos antigos.
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