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ESTUDO DIRIGIDO DE ARTES – ENSINO MÉDIO – EJA – ETAPA II – 3ª
Série
Orientações para a realização do estudo dirigido:
Atenção: Esse Estudo Dirigido somente deverá ser realizado após a avaliação
presencial, caso o aluno tenha alcançado a média entre 5 e 6. Confira seu
resultado antes de iniciar a resolução.
01. Prazo de Entrega: 07 dias
02. Apresentação- O estudo deverá conter:
a) Capa (citando a matéria e o nome do aluno)
b) Copiar as questões e responder em papel pautado com letra legível e manuscrito
c) Citar a bibliografia usada na pesquisa
d) Não recebemos os estudos que estiverem faltando questões.

e) Nota máxima do estudo dirigido = 2,0 pontos (essa nota será somada a nota de sua
avaliação para compor a nova média).

01 - A Geografia é a ciência que estuda a distribuição dos fenômenos físicos, humanos e
biológicos sobre a superfície da Terra, as causas desta distribuição e as relações locais
de tais fenômenos. Acerca dos princípios geográficos defina o que é o princípio da
Atividade!
02 - Quais são os maiores países do mundo em extensão territorial e quais as suas
respectivas populações?
03 – Explique o termo “América Latina” e os países que a compõe!
04 – Dentro da América Latina, quais são os países Andinos e suas principais
características?
05 - A América Andina é formada por uma sociedade com grandes desníveis sociais,
onde uma parcela significativa de sua população vive na pobreza. Acerca dessa
realidade, o que diferencia o Chile dos demais países andinos?
06 – Quais são as características humanas e econômicas da América Central?
07 – Acerca dos movimentos populacionais, explique o que é fluxo migratório!
08 – No Brasil, como é definida a População Economicamente Ativa (Pea)?
09 – Explique o que é êxodo rural.
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10 – Como é calculada a expectativa de vida de uma população em um determinado
país?

