
GEOGRAFIA

01-  O Brasil passa por um processo já bastante noticiado e publicado nas revistas semanais e 
informativos diários, que promove o crescimento econômico, a poupança individual e reduz a taxa 
de dependência. Este processo está ligado a uma característica populacional de que o país hoje é 
formado por uma maioria de jovens e adultos o que supera o número de crianças e idosos. Tal  
fenômeno é chamado de Período Transitório Específico – PTE.

02- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou no resultado do Censo de 2010 que 
o país ultrapassou a marca dos 200 milhões de habitantes, e que apesar dos esforços do governo 
os índices de mortalidade infantil continuam aumentando.

03- Desde a década de 1990 a Organização das Nações Unidas – ONU divulga um ranking entre 
países medindo a qualidade de vida das pessoas. Em novembro de 2011 A ONU anunciou o IDH 
brasileiro de 2010, que está entre os cinquenta melhores do mundo, já que o país passa por um 
período de crescimento e desenvolvimento, o que tem melhorado a renda, a expectativa de vida e 
a educação.

04-  O Novo  Código  Florestal  brasileiro  pretende  entre  outras  coisas  reorganizar  os  espaços 
destinados a  proteção ambiental  e  produção agropecuária,  fato que tem ocasionado disputas 
entre  ambientalistas  e  produtores.  O  Novo  Código  apresenta  uma  clara  determinação  na 
preservação das chamadas matas ciliares ou de galerias, que são aquelas nas margens dos rios e 
lagos. 

05-  Nos últimos anos é visível  o  avanço econômico e  político  brasileiro.  Na verdade,  alguns 
autores  e  cientistas  políticos  mundiais  tratam  o  país  como  um  “novo  líder  econômico,  mas 
principalmente político”. Dentre os Grupos formados no planeta que são definidos por regras ou 
exigências econômicas e políticas que o Brasil faz parte podemos citar o BRICS, IBAs e o G-20.

06- No Censo de 2010 em relação à cor da pele mais pessoas passaram a se declarar pardas e 
negras, sendo 43,1% e 7,6% respectivamente, o que soma 50,7% que representa mais da metade 
da população do país, que hoje é formado por uma maioria de pele escura.

07- Na comparação entre os Censos 2000 e 2010 as duas regiões brasileiras que apresentaram o 
maior crescimento populacional foram o norte e o centro oeste. 

08-  A atual  divisão  regional  brasileira  é  considerada  ineficiente  por  não  representar  mais  a 
realidade do país. A divisão regional econômica ou geoeconômica divide o país em apenas três 
regiões que não se prende aos limites dos estados conforme a divisão oficial. A divisão econômica 
brasileira que vem ganhando espaço diz respeito ao Nordeste, Amazônica e Centro Sul.

09-  A poluição do ar nos centros urbanos e industriais é causada basicamente pela queima de 
combustíveis fósseis nos transportes, por usinas de termeletricidade e pela indústria, que juntos 
liberam diversos gases que entre outras coisas são nocivos a saúde, causadores do efeito estufa 
e em partes responsáveis pelo aquecimento global.

10-  O Brasil  é considerado o país que detém as maiores reservas de água doce do mundo, 
contando  com  diversas  bacias  hidrográficas  entre  elas  a  bacia  amazônica  e  também  com 
gigantescos reservatórios subterrâneos ou aquiferos,  entre eles o Aquifero Guarani  e Alter  do 
Chão, sendo o último recentemente descoberto no Nordeste brasileiro.



GABARITO

01. E
Comentário: No  Brasil  atual  ocorre  o  fenômeno  conhecido  como  Bônus  Demográfico, 
considerado o “take off” do país, quando a população deixa de ser vista como um entrave para o 
crescimento econômico. Hoje a maioria da população está integrada ao mercado de trabalho, e a 
mulher é fator determinante neste processo já que hoje está trabalhando mais fora.

2 - E 
Comentário:  A população  brasileira  de acordo com o  Censo ultrapassou os  190 milhões  de 
habitantes, e não 200 milhões como informado na questão.

3 - E
Comentário: O país ocupa atualmente a posição de número 84, tendo melhorado uma posição 
em relação ao IDH de 2009. Também o país continua “patinando” no item educação. Em relação à 
renda e expectativa de vida houve uma pequena melhora.

4 - C
Comentário:O novo Código Florestal também apresenta clara determinação no cuidado com os 
topos de morros e Áreas de Preservação Permanentes – APPs.

5 - C
Comentário:O Brasil que é considerado um emergente faz parte dos grupos citados na questão.

6 - C
Comentário:De acordo  com o Censo  2010  o  país  hoje  possui  uma maioria  de pele  escura, 
somada pelos negros, mulatos e pardos entre outros.

7 - C
Comentário: Apesar de serem as duas regiões menos populosas do país, o Norte e Centro Oeste 
foram as que apresentaram o maior crescimento demográfico.

8 - C
Comentário:A divisão Geoeconômica atende melhor as necessidades de pesquisas e ações para 
o desenvolvimento do país.

9 - C
Comentário:A  questão  apresenta  problemas  relacionados  à  emissão  de  gases  e 
consequentemente a ampliação do efeito estufa.

10 - E 
Comentário:O Aquifero  Alter  do Chão  que  hoje  é  considerado  o  maior  reservatório  de  água 
subterrânea do


