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EMENTA 

Características e crescimento da população mundial e brasileira; estruturas e 

movimentos populacionais no Brasil e no mundo; o espaço urbano e o rural, o processo 

e os problemas da urbanização no mundo e no Brasil. 

 

OBJETIVOS  

1- Apresentar os conceitos básicos em Geografia, promovendo no aluno a compreensão 

do espaço em que se insere. 

2- Mostrar o espaço geográfico como produção social, resultante das relações entre os 

homens e destes com os demais elementos da natureza. 

3- Caracterizar os processos de formação socioespacial ao longo da história. 

4- Reconhecer as contradições e conflitos socioeconômicos, políticos, culturais, 

desenvolvendo a consciência ecológica e o respeito às diferenças entre as pessoas, na 

busca de uma sociedade mais equânime. 

 

CONTEÚDOS 

1. Características gerais e crescimento da população mundial: 

  1.1- fatores históricos da queda das taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade.  

  1.2- as teorias demográficas malthusiana, neomalthusiana e reformista. 

 

2. As estruturas etário-sexual e econômica da população mundial e os fluxos 

migratórios:  

  2.1- tipos e fatores dos movimentos populacionais. 

  2.2- pirâmide etária, atividades econômicas e distribuição de renda no mundo.  



 

3. Brasil - formação étnica, diversidade cultural e migrações: 

  3.1- composição étnica: a miscigenação da população brasileira; o sistema de cotas. 

  3.2- emigração e imigração ao longo da história. 

  3.3- principais movimentos migratórios internos nos séculos XX e XXI.  

 

4. Brasil - crescimento vegetativo e estruturas demográficas: 

  4.1- a transição demográfica. 

  4.2- a estrutura etário-sexual: investimentos demográficos; a questão da previdência 

social; a inserção socioeconômica das mulheres e dos idosos. 

  4.3- os setores de atividades econômicas: a PEA (População Economicamente Ativa) e 

a distribuição da renda no Brasil. 

 

5. O espaço urbano do mundo contemporâneo: 

  5.1- o processo de urbanização e seus fatores; funções urbanas. 

  5.2- rede e hierarquia urbanas: cidades globais e megacidades, conurbação e 

megalópoles. 

  5.3- os problemas socioambientais urbanos. 

 

6. As cidades e a urbanização brasileira: 

  6.1- população urbana e rural: o que se considera uma cidade? 

  6.2- a rede urbana e as regiões metropolitanas brasileiras. 

  6.3- Plano Diretor e Estatuto da Cidade. 

  6.4- Goiânia: da fundação à Grande Goiânia. 

 

7. O espaço rural : 

  7.1- os sistemas de produção agrícola e a população rural. 

  7.2- a produção agropecuária no mundo; biotecnologia, alimentos transgênicos e 

orgânicos. 



  7.3- modernização, produção e reforma agrária no Brasil. 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

1- Aulas expositivas. 

2- Leitura, discussão e produção de textos. 

3- Confecção e leitura de mapas, gráficos, tabelas e outras imagens. 

4- Exibição e debate de filmes. 

 

AVALIAÇÃO 

1. Observação de atitudes e valores dos alunos; cumprimento das normas ou posturas 

comuns do Cepae (não entrar na sala após o professor, não usar celular etc). 

2. Provas escritas. 

3. Simulados. 

4. Confecção e interpretação de mapas e gráficos. 

5. Compreensão escrita e oral de textos e filmes. 

6. Uso da norma culta e letra legível nas atividades escritas e orais. 

7. Uso de boas maneiras e inteligência durante as aulas: falar baixo e ouvir o outro; 

jogar o lixo na lixeira. 
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FILMES: 

Central do Brasil (Brasil) 

Inclassificáveis (show, idem) 

O Povo Brasileiro (documentário com Darcy Ribeiro) 
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