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“O Senhor ressuscitou”. (Lucas 24:34b)
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Responda em seu caderno

Responda em seu caderno

1. Qual o significado de IBGE e qual a função do IBGE?
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2. O que é densidade demográfica?
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3. Quais são os 5 países mais populosos do mundo?
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4. De acordo com a divisão regional brasileira estabelecida pelo
Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), o país possui cinco
Regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A
distribuição populacional no território brasileiro ocorre de forma
irregular, sendo algumas regiões com muitos habitantes e outras com
população pequena.
Cite as regiões brasileiras mais populosas em ordem da mais
populosa para a menos populosa.
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5. O Brasil é uma mistura de muitos grupos étnicos. Quais são os três
principais grupos éticos que contribuíram para a formação do povo
brasileiro? E quais foram os principais Grupos de imigrantes que
vieram para o Brasil no início do século XIX?
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6. Faça um desenho aplicando o princípio da individualidade ao
conteúdo estudado. Escreva uma legenda.
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