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ATIVIDADE 07 

 

      Olá turma tudo bem? Não é necessário copiar/imprimir os textos e mapas. Só se vocês têm como, mas as 

perguntas sim, devem copiar no caderno não esquecendo a data. 

   Ainda trabalhando sobre a formação do território brasileiro, hoje vamos começar a ver outros aspectos do 

nosso país, começando pela população brasileira. 

   Você já ouviu falar em Pirâmide Etária? Vamos entender então. 

 

 

 

A PIRÂMIDE ETÁRIA BRASILEIRA 

 

   A pirâmide etária é um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina por 

idades. Por isso, é também denominada pirâmide de idades.  

   O formato de uma pirâmide de idades pode nos revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Uma 

base larga indica elevado número de jovens na população, enquanto um topo estreito indica pequena quantidade 

de idosos.  

   A pirâmide etária brasileira de 1980 tem base larga, revelando um grande número de jovens, o que indica 

elevada natalidade. O topo estreito da pirâmide mostra o pequeno número de idosos, revelando precariedade na 

qualidade de vida, principalmente pouca oferta ou má qualidade de serviços de saúde.  

   Já a pirâmide etária do Brasil de 2017 aponta o predomínio de sua população na faixa etária dos adultos (de 

20 a 59 anos), o que pode representar problemas relacionados ao sistema de previdência social, ligado às 

aposentadorias e aos trabalhadores afastados por doenças ou gravidez. 

   Previdência social – Sistema de proteção social que visa garantir ao trabalhador pagamento de aposentadorias 

e pensões quando ele não puder trabalhar em razão de doença ou acidente grave, gravidez, prisão ou velhice. Os 

brasileiros economicamente ativos devem contribuir mensalmente para a previdência com parte de seu salário.  

 



 

 

Responda: 

1) O que ocorreu, entre os anos 1980 e 2017, com a quantidade de pessoas da faixa etária de seus pais? E de 

seus avós? 

 

2) Caracterize o que é pirâmide etária. 

 

 


