AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANOEL DE OLIVEIRA
Geografia – 8ºAno
Ficha de trabalho
Nome: __________________________________________ Nº: _____ T: _____ Data: ___/ ___/___
Lê atentamente as questões e responde no teu caderno.
1. No quadro 1 encontras alguns dos termos referentes à população. Procura na lista de definições aquela que Ihe corresponde, assinalando
no quadro 1 a respetiva letra.

Quadro 1

DEFINIÇÕES
A. Número de nascimentos ocorridos numa região durante um determinado período de tempo.
B. Diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos de uma população num determinado período de tempo.
C. Número total de habitantes de um lugar.
D. Aumento dos grupos etários mais velhos de uma população relativamente aos restantes grupos etários.
E. Crescimento real de uma população (soma do crescimento natural com o saldo migratório).
F. Deslocação de população para um país estrangeiro para aí residir e trabalhar.
G. Número de nascimentos de uma população, num certo período, por cada mil habitantes.
H. Número de anos que, em média, um indivíduo nascido num determinado ano e país tem probabilidade de viver.
I. Movimento da população de um país.
J. Número de óbitos registados num determinado período numa população, por cada mil habitantes.
K. São grandes contagens da população, realizados a cada 10 anos. Permitem-nos conhecer o número e as caraterísticas da população de
um país.
L. Número de habitantes de um território, em média, por quilómetro quadrado.
M. Movimento migratório da população no sentido do meio rural para o meio urbano.
N. Diferença entre o número de imigrantes e o de emigrantes de um país, num certo período.
O. Entrada de estrangeiros num país para aí residirem e trabalharem.
P. Áreas que reúnem fatores que justificam a permanência da população.

2.Observa a figura 1, que representa a estrutura etária dos continentes africano e europeu, no ano de 2006, responde às questões
que se seguem:

A

B

Figura 1- Estrutura etária de África e Europa, 2006
2.1.Apresenta a denominação da pirâmide etária do continente africano.
2.2.Apresenta a denominação da pirâmide etária do continente europeu.
2.3.Refere duas características demográficas visíveis no topo pirâmide do continente africano.
2.4. Apresenta duas características demográficas, visíveis na base da pirâmide do continente Europeu.
2.5.Associa as frases seguintes à respetiva pirâmide (A ou B):
a. A pirâmide ………. corresponde a um país de população jovem.
b. A pirâmide ………. corresponde a um país desenvolvido.
c. A pirâmide ………. apresenta uma maior percentagem de jovens.
d. A pirâmide ………. representa uma população com uma esperança média de vida elevada.
e. A pirâmide ………. representa um país com necessidade de adotar uma política natalista.

3. O Quadro 2 apresenta consequências decorrentes dos movimentos migratórios.
1. Envelhecimento populacional

2. Difusão de novas ideias e costumes

3. Despovoamento

4. Diminuição do desemprego

5. Envio de remessas de dinheiro

6. Quebra da natalidade e fecundidade

7. Aumento da população

8. Aumento da população ativa
Quadro 2

3.1 Indica dois exemplos, utilizando os respetivos números:
a) As consequências nas regiões de partida: _______________________________________________________________
b) As consequências nas regiões de chegada: _____________________________________________________________

4.Observa a figura 2, que representa a densidade populacional no mundo e responde às questões que se seguem:

A

C

B
D

Figura 2- Densidade populacional no mundo

4.1.Define densidade populacional.
4.2.Faz a legenda do mapa (A, B, C e D), referente aos principais focos populacionais mundiais.
4.3.Assinala, no mapa da figura 2, as letras que correspondem aos seguintes vazios humanos (podes circundar a respetiva área e
colocar a letra que o identifica):
X- Deserto do Sara

Z- Floresta amazónica

T- Gronelândia

W- Himalaias

Y- Andes

5.Com base no documento que se segue, responde ás questões.
Uma cidade é uma área urbanizada, que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas através de vários critérios.
O termo "cidade" é geralmente utilizado para designar uma dada entidade político-administrativa urbanizada. Em muitos casos, porém, a palavra
"cidade" é também usada para descrever uma área de urbanização contígua (que pode abranger diversas entidades administrativas .).

5.1.Explica a primeira frase do documento, referindo os critérios implícitos.
5.2.Explica em que consiste o critério funcional.
6.As atividades desempenhadas pela população ativa são muito diversificadas. Para facilitar o seu estudo agrupam-se em três
setores de atividade.
6.1.Assinala com um V (verdadeira) ou um F (falsa) cada uma das afirmações seguintes.
a) O setor primário engloba as atividades ligadas à natureza, como sejam a agricultura, a silvicultura, as pescas, a pecuária, a caça ou as
indústrias extrativas. ___
b) O setor secundário engloba um grande número de atividades económicas, como os serviços, de que são exemplos a educação, o
turismo e os transportes. ___
c) Em Portugal, a maior parte da população ativa está ligada ao setor terciário. ___
d) Nos países em desenvolvimento, predomina o setor terciário. ___

6.2. Corrige as afirmações falsas:
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