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01. Leia os itens a seguir, que contêm informações sobre a dinâmica de três populações.

I) Uma população humana com taxa de natalidade de 150 nascimentos/ano, taxa de
mortalidade de 80 mortes/ ano e iguais taxas de imigração e emigração.

II) Uma população de insetos com iguais taxas de natalidade e mortalidade, taxa de
emigração de 45 indivíduos/ano e taxa de imigração de 15 indivíduos/ano.

III) Uma população de roedores com taxa de natalidade de 50 nascimentos/ano, taxa de
mortalidade de 27 mortes/ano e taxas de imigração e emigração iguais a zero.
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Quais das populações mencionadas estariam mais sujeitas ao desaparecimento?

a) Somente a dos humanos.

b) Somente a dos insetos.

c) Somente a dos roedores.

d) Somente a dos humanos e a dos roedores.

e) Somente a dos humanos e a dos insetos.
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LETRA B

COMENTÁRIO:

Dentre os três casos observados na questão acima, no I há crescimento populacional,

pois as taxas dos fatores que influenciam no seu crescimento são maiores que as taxas

dos fatores que influenciam na sua diminuição. Isso também é observado no item III. Os

fatores que influenciam no crescimento da população são natalidade e imigração. Os

fatores que influenciam na diminuição da população são mortalidade e emigração.

Quando estes são maiores que mortalidade e emigração, a população cresce. Entretanto,

quando a mortalidade e emigração são maiores que a natalidade e imigração, a

população decresce, podendo chegar ao seu desaparecimento. Este último caso pode

ser observado somente no item II, ou seja, somente na população de insetos, sendo B a

resposta correta.
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02. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as

características da população da Europa, onde o número de pessoas com

mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, a 30% da população

total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada

vez mais velha. Isso ocorre em função do:
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a) Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade.

b) Aumento da natalidade e diminuição da longevidade.

c) Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade.

d) Aumento da longevidade e do crescimento vegetativo.

e) Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade.
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LETRA A
COMENTÁRIO:

a) Verdadeiro – O declínio da taxa de natalidade, aliado ao aumento da longevidade, promove uma mudança na

pirâmide etária, em que a população adulta passa a se tornar maioria.

b) Falso – O aumento da taxa de natalidade e a redução da expectativa de vida (longevidade) de uma

determinada população têm como consequência uma maioria de habitantes jovens.

c) Falso – O crescimento vegetativo e o aumento da taxa de natalidade promovem a formação de uma

população de maioria jovem.

d) Falso – O crescimento vegetativo indica que houve uma grande quantidade de nascimentos, havendo,

portanto, uma grande quantidade de crianças entre a população.

e) Falso – O declínio da taxa de mortalidade é um dos fatores responsáveis pelo grande número de pessoas

idosas. Entretanto, a diminuição da longevidade indica a redução da expectativa de vida.
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03. A distribuição populacional não ocorre de forma homogênea. Esse

fenômeno é constatado através das disparidades nos números de habitantes

de diferentes continentes, países, regiões, estados e cidades. Indique a

alternativa que corresponde ao país mais populoso do planeta.
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a) Estados Unidos.

b) China.

c) Índia.

d) Brasil.

e) Rússia.
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LETRA B

COMENTÁRIO;

a) Falso – Com aproximadamente 314,6 milhões de habitantes, os Estados Unidos ocupam

o 3° lugar no ranking dos países mais populosos.

b) Verdadeiro – A China é a nação que possui a maior concentração populacional do

planeta: 1.345.750.973 habitantes.

c) Falso – A Índia é o segundo país mais populoso – 1.198.003.272 habitantes.

d) Falso – Com mais de 193,7 milhões de habitantes, o Brasil é o quinto país mais

populoso do planeta.

e) Falso – A Rússia é habitada por mais de 140 milhões de pessoas.
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04. Dos estudos sobre a urbanização no Brasil sabemos que:

a) São Paulo e Rio de Janeiro funcionam como metrópoles nacionais, pois exercem

influência sobre todo o território brasileiro.

b) O crescimento urbano depende do crescimento rural.

c) Não existe em nosso crescimento urbano o fenômeno da conurbação.

d) Os movimentos pendulares não ocorrem em nossos centros urbanos.

e) Se existe em nosso país o processo de conurbação, ele não é consequência do

desenvolvimento industrial.
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LETRA A

COMENTÁRIO:
a) Verdadeiro – Pois as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro exercem grande influência econômica sobre todo o

território brasileiro, concentram a maioria das sedes de grandes empresas nacionais e estrangeiras. Interferem

também em importantes aspectos da vida cultural, científica e social do país.

b) Falso – O crescimento urbano não está relacionado ao crescimento rural, pelo contrário, um dos fatores que

influenciam no crescimento urbano é o êxodo rural, ou seja, a migração da população rural para as cidades.

c) Falso – Uma das grandes características do crescimento urbano brasileiro é o fenômeno da conurbação, que

consiste no processo de “união” de duas cidades em razão da expansão das mesmas.

d) Falso – Pois são comuns os movimentos pendulares nos centros urbanos do Brasil, que se caracteriza pelo

deslocamento de pessoas de uma cidade a outra sem o objetivo de mudar de moradia. Esse fenômeno é

desencadeado por diversos motivos (trabalho, tratamento médico, educação, etc.).

e) Falso – O desenvolvimento industrial está diretamente ligado ao processo de conurbação, pois um dos

motivos das cidades se expandirem é em razão do desenvolvimento industrial realizado nas mesmas.
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05. Um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente à uma cidade

central, com serviços públicos e infraestrutura comuns, define a:

a) Metropolização

b) área metropolitana

c) rede urbana

d) megalópole

e) hierarquia urbana
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LETRA B

COMENTÁRIO:

a) Falso – é o processo de formação de uma metrópole.
b) Verdadeiro – São aglomerações urbanas, havendo fácil acesso da população de um
município ao outro em virtude da rede de transporte integrado e a proximidade entre as
cidades, e desenvolvem projetos em comum acordo nas áreas de infraestrutura.
c) Falso – é uma complexa rede geográfica entre as cidades, havendo fluxo de pessoas,
mercadorias, informações e capitais.
d) Falso – É o processo de conurbação envolvendo metrópoles ou regiões metropolitanas.
Boston a Washington e compreende Nova York, Filadélfia e Baltimore, constituindo a maior
megalópole do mundo.
e) Falso – Consiste na escala de influência e importância das cidades de um país.



16

06. Entende-se por Conurbação:

a) A expansão vertical das cidades, ocasionando problemas ambientais referentes à circulação
do ar (ilhas de calor);

b) O encontro de duas ou mais cidades, formando grandes aglomerados urbanos
intermunicipais;

c) problemas gerados pela grande população sem moradia nas cidades;

d) problemas urbanos referentes à ineficácia dos transportes públicos;

e) processo de migração em massa de pessoas do campo para a cidade.
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LETRA B

COMENTÁRIO:

Conurbação é o encontro entre diferentes cidades, ocorre geralmente entre

capitais estaduais e nacionais e as cidades que formam o seu entorno (região

metropolitana).
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07. Nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental:

a) carência de melhores condições sociais no campo.

b) baixa produtividade agrícola.

c) pressão demográfica no campo.

d) dificuldade de aquisição de terras.

e) liberação de mão-de-obra pela mecanização.
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LETRA E

COMENTÁRIO:

A principal causa da migração campo-cidade – também chamada de êxodo rural – é a
substituição do trabalhador rural pela máquina no meio agrário, o que faz com que tais
trabalhadores procurem a cidade em busca de empregos e melhores condições de vida.
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08. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais
urbanos, entre os quais podemos destacar:

a) Falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos
centros urbanos.
b) Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de
violência.
c) Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural.
d) Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no
número de favelas e cortiços.
e) Luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros
urbanos.
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LETRA B

COMENTÁRIO:

A urbanização brasileira se deu em um curto espaço de tempo em razão da

industrialização tardia. Por isso, não houve um planejamento urbano que desse conta das

grandes massas de trabalhadores que migraram do campo para as cidades durante a

segunda metade do século XX. Além disso, os baixos salários não permitiam aos

trabalhadores o acesso a lugares com custos mais elevados. Diante disso, surgiram e

agravaram-se os processos de favelização, segregação urbana e surgimento de cortiços.
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09. Observe a imagem a seguir:

“The Gleaners”, obra de Jean François Millet (1857)
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Ao analisarmos os elementos presentes na representação artística acima, podemos
constatar que a produção agrícola retratada pode ser classificada como:

a) de sistema intensivo aplicado

b) de sistema intensivo rudimentar

c) de sistema extensivo-intensivo

d) de sistema extensivo de mão de obra

e) de sistema extensivo simples
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LETRA D

COMENTÁRIO:

A imagem mostra uma produção agrícola marcada pela presença de um relativo
número de camponeses, retratando uma paisagem de produção rural pautada em
técnicas rudimentares, porém com produção em grande quantidade. Esses traços
são característicos do sistema extensivo de mão de obra.
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10. A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola
vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo.
Entre essas transformações, podemos considerar:

a) a aceleração do processo de êxodo rural

b) o reordenamento democrático do espaço rural

c) a concentração da mão de obra no meio agrário

d) o processo de distribuição de terras agrícolas

e) a subordinação da cidade em relação ao campo



26

LETRA A

COMENTÁRIO:

A mecanização do campo eleva a produtividade no meio rural, mas também é
responsável pela substituição dos trabalhadores por maquinários, sendo um dos
fatores responsáveis pela migração em massa de pessoas do campo para a cidade. No
Brasil, esse processo ocorreu a partir da segunda metade do século XX.


