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Análise da pirâmide do meu bairro 

A taxa de natalidade é baixa. A taxa de mortalidade infantil e 
jovem é média. A questão da taxa de natalidade ser baixa é 
graças às camisinhas, pílulas e outros métodos para não 
engravidar. E a questão da taxa de mortalidade ser um pouquinho 
alta é porque muitos jovens de hoje em dia usam drogas e 
consumem bebidas alcoólicas. 
A taxa de mortalidade adulta é média e na minha opinião poderia 
ser menor. Ela só esta média pois muitos adultos frequentam 
“noitadas” e consumem drogas, fora as doenças que estão 
surgindo nesses últimos anos. Vale ressaltar também que maior a 
pirâmide maior a taxa de mortalidade pois as pessoas vão ficando 
mais velhas com ossos e organismos mais fracos. 
A expectativa de vida dos idosos é um pouco baixa e é maior 
entre as mulheres. Na minha opinião poderia ser maior se eles 
pudessem se aposentar mais cedo, fazer exercícios físicos e 
receber atendimento médico de qualidade. 



Comparando as duas pirâmides 

• A pirâmide do Bairro de Realengo tem a População 
Economicamente Ativa maior proporcionalmente à minha 
Região Administrativa . N nas duas pirâmides a expectativa de 
vida entre as mulheres é maior que a dos homens. 
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