
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.B. “JORNALISTA GRANDUQUE JOSÉ” 
Rua Marechal Deodoro, 815 – Bairro Centro – Ribeirão Corrente - SP. CEP: 14445-000 - Fone: (16) 3749.1017 

Ato de Criação: Lei Municipal Nº 986, de 20 de março de 2008 
                                                        Email - granduquejose@educacao.sp.gov.br 
 
 
 

ESTUDO EM CASA – DISTANCIAMENTO SOCIAL – COVID 19 
 2º Semestre - 8ª Série EJA       4 AULAS.  
3ª SEMANA: DE 21/09/2020 a 02/10/2020 

                                                          Professora Elisângela  

                                             ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

Nome______________________________________________________________8ªSérie 

Orientações: 

Faça correção das atividades anteriores. 

Leia o texto e responda as questões. 

Envie fotos das atividades corrigidas até dia 02/10. 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA ANTERIOR.   

1- O que foi o regime do apartheid? 

O Apartheid foi uma rigorosa legislação separatista implantada durante anos na África do Sul. 

2- O que se refere o termo apartheid? 

O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. 

3- Quem foi Nelson Mandela? 

Foi o principal líder político da história da África do Sul e um dos grandes nomes mundiais da 

luta contra a opressão racial.  

_____________________________________________________________________________________________ 

                                A POLÍTICA DO FILHO ÚNICO NA CHINA  

A política do filho único é uma politica implantada pelo governo Chinês na década de 70 

e tem como finalidade tentar conter o avanço populacional. Isso se deve ao fato do mesmo 

país se encontrar atualmente com mais de um bilhão e trezentos milhões de habitantes. 

Na tal Lei, fica extremamente proibido a qualquer casal, ter mais de um filho. Se isso for 

desrespeitado, o estado Chinês se incumbe de aplicar severas multas ao casal. Essa 

imposição tem como objetivo tentar frear o crescimento populacional que lá se encontra e 

facilitar o acesso da população a um sistema de saúde e educação de qualidade, o que fica 

difícil de concretizar quando se tem uma mega população que está em ativa ascendência 

quantitativa. 
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Segundas certas informações, essa politica do filho único conseguiu evitar que a 

população da China chegasse a crescer cerca de 400 milhões nos últimos 25 anos. E aqueles 

que nasceram estando contidos à lei, que hoje são em torno de 80 milhões de filhos únicos, 

recebem o apelido carinhoso de “pequenos imperadores”. 

Mas como toda lei, assim como toda regra, há sua exceção. E é justamente ela que 

causa muitas criticas atualmente na China. Por exemplo, existem várias famílias no meio rural, 

que pode ter o segundo filho, principalmente se a primeira filha for mulher. Isso se deve ao fato 

que se tratando de uma mega população, é necessário também suprimentos agrícolas para o 

consumo da mesma. O governo parte do principio que quanto mais pessoas estiverem 

trabalhando no campo para produzir tais suprimentos e abastecer toda essa grande população, 

melhor. Por isso essa exceção, tendo mais filhos, é mais gente trabalhando no campo e 

produzindo mais. 

Outras críticas severas a essa lei, deve-se a que quanto mais se segue a risca essa lei, 

mais abortos são gerados, principalmente do sexo feminino. A China já tem uma existente 

cultura enraizada de um casal, ao programar um filho ou querer constituir uma família, tem 

certa preferencia em ser um filho homem (no homem é concentrada a responsabilidade de 

manter os pais quando idosos, de possibilitar-lhes um enterro solene, somente o filho homem é 

o herdeiro dos bens da família, etc.). Com isso, se o casal tiver um filho do sexo feminino passa 

por um problema gravíssimo ético e cultural, pois tendo uma filha mulher, não poderá ter outro 

filho (um homem, assim como a cultura manda). Dessa forma a (triste) realidade é 

normalmente o abandono do bebê ou até mesmo a morte da recém-nascida. 

                                                       Exercícios 

1- O que é a política do filho único? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2- Por que essa política foi implantada na China? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3- Qual a quantidade de filhos pode ter quem vive no campo? Explique. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4- Quais problemas têm causado com essa lei? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


