
GEOGRAFIA

01. O  Brasil  vive  um período  de  transição  demográfica,  momento  em que  a  maior  parte  da 
população é formada por jovens e adultos (idade produtiva), superando o número de crianças e 
idosos  (dependentes).  Este  fenômeno  que  ocorre  desde  o  início  do  século  XXI,  é  chamado 
oficialmente de:
a) População Absoluta
b) População Relativa
c) Densidade Demográfica Alta
d) Bônus Demográfico
e) Densidade Demográfica baixa

02. São três as unidades básicas de relevo que podem ocorrer na superfície terrestre, e que são 
determinadas pelas forças externas que atuam sobre a superfície. A área que apresenta altitudes 
inferiores, na qual predomina a sedimentação de materiais transportados denomina-se:
a) Planícies
b) Depressões
c) Planaltos
d) Erosão
e) Chapadas

03. Acerca dos dados informados pelo  Instituto Brasileiro de Geografia  e  Estatística  – IBGE, 
relativos ao Censo de 2010 é INCORRETO afirmar que:
a) A população absoluta do Brasil é de aproximadamente 190 milhões de habitantes
b) Os casais estão tendo um menor número de filhos, ocorrendo então uma queda na taxa de 
natalidade
c) Existe um aumento na expectativa de vida
d) Ocorre queda na taxa de mortalidade infantil
e) A população muito idosa (de 80 anos ou mais) está diminuindo no país.

04. Ainda sobre dados que dizem respeito a questões populacionais no Brasil, é correto afirmar 
que:
a) Nos últimos anos a taxa de mortalidade dos jovens vem caindo drasticamente
b) Nascem mais meninos que meninas
c) O país é o 7º mais populoso do mundo
d) O Nordeste tornou-se a região mais populosa ultrapassando o Sudeste
e) Não ocorreu crescimento da população indígena nos últimos anos

05. Vivemos a “Nova Ordem Mundial  – NOM”, onde a brutalidade do capitalismo se faz mais 
presente na diária competição consciente ou inconsciente entre as pessoas, e onde os conflitos 
humanos surgem a cada dia. Um dos processos ligados a este modelo atual é a “Globalização”, 
que dentre suas características NÃO encontramos:
a) Utilização de tecnologia de ponta
b) Favorecimento na manutenção de costumes e tradições de diversas sociedades
c) Avanço científico e Industrial
d) Consumo em massa
e)  Ideia de redução de distâncias  com o avanço das comunicações e  dos meios rápidos de 
transportes



GABARITO

01. D
Comentário:  O Bônus demográfico é considerado de grande importância para o crescimento 
econômico individual e do país, já que supostamente a maioria da população está incluída no 
mercado de trabalho ou em idade produtiva. A população que sempre é vista como um entrave ao 
crescimento econômico, neste momento funciona como uma alavanca para o crescimento.

02. A
Comentário:  As planícies são áreas de altitudes inferiores às depressões e planaltos próximos, 
que são as outras duas unidades básicas de relevo. São formadas por superfícies planas, sendo 
que a maior parte delas é associada a rios.

03. E
Comentário: A população muito idosa é uma das que apresentaram maior taxa de crescimento, 
superando inclusive outras faixas etárias. O Jornal “O Globo” publicou inclusive numa de suas 
edições a notícia: “Aumenta o número de Centenários no Brasil”.

04. B
Comentário:  O Brasil possui a 5ª maior população do planeta, e apesar de nascer um número 
maior de meninos que meninas, o número de mulheres é maior pelo fato dos jovens do sexo 
masculino apresentarem altíssimas taxas de mortalidade.

05. B
Comentário:  As  características  e  tradições  regionais  das  diversas  sociedades  estão  sendo 
reduzidas,  pois  existe  uma aproximação de costumes ligados principalmente  ao consumo de 
determinados bens como por exemplo jogos eletrônicos.


