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Olá a todos, espero que estejam bem. Fiquem firmes e ajudem as mamães e 

os papais durante esse período de quarentena. Temos que proteger nossas 

vovós e vovôs, pois eles não pensariam duas vezes em nos proteger.   

Fiquem em paz e vamos lá. 

DEUS abençoe a todos, Prof. Eduardo Green. 

 

 

Acompanhem a sequência das página, perguntas e respostas: 

Observação: As respostas estão destacadas com a cor vermelha 
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1) De acordo com o gráfico, qual a posição do continente europeu quan-

to à densidade demográfica? 

A Europa é um dos continentes de maior densidade demográfica, 

com uma média de 73,09 hab/km, ficando atrás apenas do continente 

asiático. 

2) De acordo com o mapa, quais os locais de maior densidade demográ-

fica na Europa? Justifique. 

Madri, Londres, Paris, Amsterdã, Nápoles, grande parte da Alemanha, 

Moscou, entre outras. Isso está relacionado aos grandes centros in-

dustriais e econômicos, ou seja, são consideradas áreas ecúmenas 

(área habitável ou habitada da Terra, que apresenta condições ade-

quadas à ocupação humana). 

 



 

3) Quais os locais de menor densidade demográfica na Europa? Justifi-

que. 

O extremo norte, na porção mais a leste, entre outras. São áreas de 

difícil acesso, como áreas montanhosas ou de clima muito rigoroso, 

chamadas de anecúmenas (que é composto por áreas desprovidas 

de povoamento ou que, devido às suas condições naturais, abrigam 

pouquíssimos indivíduos). 

4) De acordo com a tabela, qual continente apresenta projeção de que-

da para a população absoluta? Justifique. 

A Europa. Isso ocorre devido ao crescimento natural negativo que o 

continente vem apresentando. 
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1) Qual a situação do crescimento europeu (UE) se comparada com a 

do restante dos continentes? 

Observamos que o continente europeu apresenta uma diminuição da 

sua população absoluta. 

2) Como se dá a participação da população europeia (UE) durante os 

anos de 1960, 2015 e na projeção de 2060? 

1960 – 13,5%;  

2015 – 6,9%;  

2060 – 5,1%. 

3) Que problemas essa situação pode gerar? 

Espero que todos vocês pensem no problema da Previdência, no ele-

vado custo em saúde para manter os idosos, na carência de mão de 

obra, na capacitação profissional, entre outros desafios. 
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1) Qual a faixa de idade que prevalece nas pirâmides europeias? 

Adultos e idosos. 

2) O que podemos concluir sobre as taxas de natalidade e de mortalida-

de? 

Tanto a natalidade quanto a mortalidade são baixas. 

3) Por que essa pirâmide se aproxima mais de uma pirâmide de países 

ricos? Justifique. 

Devido à elevada expectativa de vida (topo largo) e ao baixo índice de 

natalidade (base mais estreita). 

 

 

 

 


