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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de 

revisão e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes 

abordados no 2º trimestre.   

  

 Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 
para casa. Leve um pouco por dia. 

 Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 
para fazer as atividades com tranquilidade. 

 No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você 
encontrará as atividades postadas por seus professores.   

 Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas 

as respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 
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Questão 01 

 

O Brasil em 2020 

Será, é claro, um Brasil diferente sob vários aspectos. A maior parte deles, imprevisível. Uma década 

é um período longo o suficiente para derrubar certezas absolutas (ninguém prediz uma Revolução 

Francesa, uma queda do Muro de Berlim ou um ataque às torres gêmeas de Nova York). Mas é 

também um período de maturação dos grandes fenômenos incipientes — dez anos antes da 

popularização da internet já era possível imaginar como ela mudaria o mundo. Da mesma forma, 

fenômenos detectáveis hoje terão seus efeitos mais fortes a partir de 2020. 

 David Cohen, Revista Época, 25/05/2009 

 

 

 

 

 

 

 

Analise o texto e o quadro acima estabelecendo uma relação entre eles. Explique as principais 

consequências a partir da situação apresentada. 

 

Questão 02 

[...] Agora começa a ganhar fôlego no meio acadêmico a escola dos neomalthusianos. Eles acham 

que a armadilha agora é gente demais vivendo num meio ambiente degradado demais. Em 2050, 

prevê-se, seremos 9,2 bilhões de pessoas – ou 2,5 bilhões a mais do que hoje”. 

Revista Veja, ed. 2062, maio de 2008. Adaptado. 

Os neomalthusianos, mencionados pelo texto, temem o rápido crescimento populacional frente à 

capacidade da sociedade e do planeta em lidar com esse crescimento, da mesma forma que 

pensava Thomas Malthus. 

a) Por que a Teoria de Malthus não se confirmou? Explique. 

b) Segundo os neomalthusianos, quais seriam as soluções para conter o rápido crescimento 

populacional?  
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Questão 03 

(Ufpel 2006- Modificada) O envelhecimento populacional está mudando o perfil da pirâmide etária 

brasileira. Até 1980, a pirâmide era larga na base e afunilada no pico; atualmente, tem base mais 

estreita e formato menos afunilado.Observe a pirâmide abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quais são as alterações verificadas na participação de JOVENS, ADULTOS e IDOSOS em países 

que atravessam o processo de transição demográfica? 

b) Analise as consequências/preocupações em função do aumento do número da população idosa 

no Brasil. 


