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ATIVIDADE 12 

 

      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. “Desta vez vocês precisam me enviar esta 

atividade para o email: geografia.profrodrigo@gmail.com até o dia 21/07/2020 terça-feira”. 

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

nosso país, como já vimos sobre a população brasileira e o trabalho.  

 

   A População Economicamente Ativa (PEA) corresponde à população com idade superior a 15 anos que está 

trabalhando ou procurando emprego. Como uma parcela reduzida de idosos trabalha, a maioria dos integrantes 

da PEA apresenta entre 15 e 64 anos. Estima-se que na segunda metade do século XXI, a maioria da população 

será composta de dependentes, Os empregos formais, que vinham crescendo no Brasil nas últimas décadas, 

passaram a decair a partir de 2015. 

   Emprego forma –l Emprego com carteira de trabalho assinada e garantia de direitos trabalhistas. 

 

O DESEMPREGO E A ECONOMIA INFORMAL – A maioria dos países enfrenta o problema do desemprego, 

situação que ocorre quando uma pessoa disposta a trabalhar não encontra trabalho. São diversos os fatores que 

levam um indivíduo a estar desempregado, como as crises econômicas, que resultam, entre outras 

consequências, em demissões nas empresas.  

 

TRABALHO INFANTIL: UMA VIOLAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – É 

considerado trabalho infantil aquele realizado por menores de 16 anos ou que tenham entre 14 e 16 anos. No 

Brasil e em outros países pobres existem muitas crianças nestas condições. Na maioria dos casos, elas 

trabalham para ajudar no sustento de sua família, recebendo valores irrisórios ou trocando o trabalho por 

comida. De modo geral, nas regiões Norte e Sul as crianças desempenham atividades que estão mais ligadas à 

exploração dos recursos naturais, no Nordeste há mais crianças trabalhando no setor agropecuário e, no 

Sudeste, no setor industrial e de serviços. No Centro-Oeste, as atividades se dividem entre a exploração de 

recursos naturais e atividades referentes à agropecuária. 

 

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO A participação da mulher no mercado de trabalho cresceu 

muito nas últimas décadas. No entanto, o tratamento desigual entre homens e mulheres persiste. Muitas 

mulheres recebem salários menores do que homens na mesma função profissional. Além disso, há casos de 
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desrespeito aos direitos garantidos pelas leis trabalhistas, como a licença-maternidade e a licença para 

amamentar. as mulheres têm conquistado mais espaço no mercado de trabalho e, entre os anos de 2012 e 2016, 

o total de mulheres empregadas sofreu redução de 3,5%, taxa menor que a dos homens, de 6,4%. Em 2007, elas 

ocupavam 40,8% das vagas formais e, em 2016, esse percentual aumentou para 44%. 

 

Questões: 

1) O que é economia informal e qual é a principal distinção entre os trabalhadores informais e formais? 

 

2) O que é PEA? 

 

3) Indique em seu caderno a afirmativa correta. Os trabalhadores na economia informal:  

a) não possuem nenhum registro nem direitos garantidos, a não ser pela carteira de trabalho.  

b) comercializam apenas produtos importados, considerados ilegais, sem pagar impostos.  

c) são ligados somente ao setor primário, não são registrados nem possuem carteira de trabalho.  

d) prestam serviços e produzem bens, sem nenhum tipo de registro, carteira de trabalho nem direitos 

trabalhistas garantidos. 

 

4) O que é o trabalho infantil? 

 

5) Fale sobre a presença da mulher no mercado de trabalho. 


