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ESTUDO EM CASA – DISTANCIAMENTO SOCIAL – COVID 19 

 2º Semestre -  7ª Série EJA       4 AULAS.  

2ª SEMANA: DE 08/09/2020 a 18/09/2020 

                                                          Professora Elisângela  

                                             ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

Nome______________________________________________________________7ªSérie 

Orientações: 

Faça correção das atividades anteriores. 

Envie fotos das atividades corrigidas até dia 18/09. 

                                                               CORREÇÃO 

Texto 2 – Estado, nação e território. 

1-O que é Estado? 

É a forma como a sociedade se organiza politicamente. É o conjunto das instituições 
governamentais que organizam e administram uma determinada sociedade. 

2-O que é Nação? 

É constituída por um “coletivo humano” com características comuns (idioma, tradições, 
costumes, religião...) e ligados por laços históricos, étnicos  e culturais . 

3-O que é Território? 

É a base física na qual um Estado exerce sua autoridade. Um território é delimitado por 
fronteiras políticas. O território de um país é formado pelo solo continental e insular (cercado de 
águas, como uma ilha), o subsolo, o espaço aéreo e o território marítimo. 

4- A organização do Brasil está dividida em três poderes. Quais são eles? 

Executivo, legislativo e judiciário. 

 Texto 2 - Organização das Nações Unidas (ONU) 

1-Qual o significado de ONU? 

Organização das Nações Unidas 

2- Qual o principal objetivo da ONU? 

 O principal objetivo é buscar a paz e o desenvolvimento mundial por meio da cooperação entre 
os países. 

3-O que corresponde a ONU? 
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A ONU corresponde a uma organização internacional a qual reúne países voluntariamente com 
a intenção de promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. 

4-Qual foi a motivação para a criação da ONU? 

A motivação para a sua criação está relacionada com os conflitos internacionais que 
destruíram diversos territórios e vitimaram milhares de pessoas, trazendo, assim, à tona 
a necessidade de buscar a paz entre as nações. 

5-A ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela 

sociedade. Quais seriam essas questões? 

A questão da paz mundial, as mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável, os direitos 
humanos, o desarmamento, o terrorismo, a igualdade de gênero, a produção de alimentos, as 
emergências de saúde etc. 

6-Quais os principais propósitos da ONU? 

 Manter a paz e a segurança internacionais; 

 Desenvolver relações amistosas entre as nações; 

 Realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter 
econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e 
às liberdades fundamentais; 

 Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses 
objetivos comuns. 

_______________________________________________________________________ 

                                      ATIVIDADES DA SEMANA 08/09 A 18/09        

                                                A População Mundial 

A população mundial atingiu uma marca de 7,2 bilhões de habitantes, número que tem 
apresentado uma redução a cada ano. 

A população mundial consiste no número total de habitantes do planeta Terra, 
quantidade essa que atingiu, em 2013, a marca de 7,2 bilhões de habitantes, conforme 
dados divulgados pelo Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP). 

O ritmo de crescimento populacional tem apresentado redução a cada ano. Segundo 
estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), a Terra terá pouco mais de 9 
bilhões de habitantes em 2050, crescendo a um ritmo anual de apenas 0,33% ao ano, 
considerado inferior à taxa atual (2,02%). 

A distribuição da população mundial ocorre de forma desigual, havendo grande 
diferença no contingente populacional dos continentes. Veja a população referente a cada 
um deles (dados referentes ao ano de 2013): 

África: 1,111 bilhão de habitantes 

América: 953,7 milhões de habitantes 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mudancas-climaticas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/desenvolvimento-sustentavel.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/direitos-humanos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/direitos-humanos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historia/terrorismo.htm
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Ásia: 4,427 bilhões de habitantes 

Europa: 742,5 milhões de habitantes 

Oceania: 40 milhões de habitantes 

Portanto, o continente com maior concentração populacional é a Ásia (4,1 bilhões de 
habitantes), correspondendo cerca de 65% da população mundial. 

A África é o segundo continente mais populoso, tal fato se deve ao alto índice de 
crescimento populacional dos países que a integram (2,1% ao ano). Sua população só não 
é maior em virtude da baixa expectativa de vida, caracterizada como a menor do planeta. 
De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 21% da 
população mundial habitará a África em 2050. 

A Europa, que já representou 21% dos habitantes da Terra, atualmente, possui apenas 
10,7%, sendo que a tendência é diminuir a cada ano, pois o continente já apresenta taxa de 
crescimento populacional negativo. 

A América, por sua vez, apresenta crescimento populacional de 1% ao ano, sendo que 
essa taxa é maior se considerarmos apenas os países latino-americanos. Os Estados 
Unidos e o Canadá possuem crescimento populacional de 0,9%. 

O continente asiático é mais populoso por possuir três dos quatro países mais populosos 
do planeta. Veja o ranking dos dez países mais populosos: 

1° - China (Ásia): 1.357.380.000 habitantes. 

2° - Índia (Ásia): 1.252.139.596 habitantes 

3° - Estados Unidos (América): 316.128.839 habitantes 

4° - Indonésia (Ásia): 249.865.631 habitantes 

5° - Brasil (América): 202.409.273 habitantes 

6° - Paquistão (Ásia): 182.142.594 habitantes 

7° - Bangladesh (Ásia): 156.594.962 habitantes 

8° - Nigéria (África): 173.615.345 habitantes 

9° - Rússia (Europa): 143.499.861 habitantes 

10° - Japão (Ásia): 127.338.621 habitantes 

De acordo com pesquisas demográficas, estima-se que neste início do século XXI a 
Terra receberá mais 80 milhões de habitantes a cada ano, sendo que a maioria viverá na 
Ásia, América Latina e, principalmente, na África. Esses continentes apresentam os países 
de maior crescimento demográfico do mundo. 

Os países ricos tendem a diminuir suas médias de crescimento demográfico, fato já 
constatado em 2010, cuja média está em torno de 0,2% ao ano. No entanto, eles têm 
aumentado a expectativa de vida de forma considerável, cujos principais fatores 
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responsáveis por esse aspecto são: desenvolvimento tecnológico ligado à medicina, 
maiores cuidados com a saúde, saneamento básico, entre outros. 

                                                            Exercícios 

1- No que consiste a população mundial? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2- Como ocorre a distribuição da população mundial? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3- Qual o continente com maior concentração populacional? 

_________________________________________________________________________ 
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