
 

1- A China é o país que apresenta uma população superior a 1 bilhão de habitantes e sua área é 
de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, já Bangladesh é um país com aproximadamente 
130 milhões de habitantes e sua superfície é de aproximadamente 144 mil quilômetros quadrados. 
Quando nos referimos aos conceitos de populoso e povoado, qual dos países acima citados pode 
ser considerado povoado? Justifique sua resposta. 
______________________________________________________________________________. 

 

2 - A BR – 050 é a via Anhanguera, a BR-101 interliga as capitais dos estados litorâneos, a BR-230 
é a famosa transamazônica e finalmente a BR-364 é conhecida como Cuiabá – Porto Velho. As 
rodovias federais foram numeradas de forma aleatória ou existe alguma lógica para isto? Justifique 
sua resposta. 

_______________________________________________________________________________  

 
3 – Quais são os principais motivos que fizeram com que o Brasil tenha uma malha rodoviária tão 
mais eficiente do que os outros meios de transporte? 
_______________________________________________________________________________ 

 

4 - Cada lugar ou área habitada pelo homem tem sua população. Assim como existe a população 
do município onde você mora, a população do seu Estado, a população do Brasil, a população do 
mundo, enfim. Mas existem dois tipos de população: a absoluta e a relativa. Explique como se 
obtém a população relativa, que também pode ser chamada de densidade demográfica. 
______________________________________________________________________________. 

 
5 - Devido a diversos fatores, a população mundial está distribuída de maneira muito desigual pela 
superfície terrestre. 
     Observe a distribuição a seguir: 
       3% = Rússia 
     12% = África 
       6% = América do Norte (exceto México) 
     10% = Europa (exceto Rússia) 
       8% = América Latina 
     60% = Ásia 
       1% = Oceania 
 
Com base nas informações acima cite o segundo continente mais populoso. 
______________________________________________________________________________. 
 
6 – Quais são as regiões brasileiras com melhores malhas de transporte? Por que? 
______________________________________________________________________________. 

 
7 – O que é o sistema Ductoviário? O que normalmente é transportado neste tipo de malha? 
______________________________________________________________________________. 

 
8- De cada 100 quilos de mercadoria que circulam pelo território brasileiro cerca de 58 quilos são 
transportados por rodovias, 22 quilos por ferrovias e 19 quilos por hidrovias. O transporte aéreo 
ocupa o último lugar no transporte de cargas, com menos de 1%. 
 

 

 



 

Elabore um gráfico de barras ou colunas referente as informações acima. 

_______________________________________________________________________________ 

 
9 - O recenseamento no Brasil é feito de 10 em 10 anos o penúltimo foi feito em 2000 e o último em 
2010, que divulgou que a população de Sorocaba é de 586.000 habitantes. Qual é o órgão oficial 
brasileiro que faz essa contagem? 
______________________________________________________________________________.  

 
10 - Os meios de transportes mais utilizados no Brasil, por ordem de importância são: rodoviário, 
ferroviário e hidroviário e uma minúscula porcentagem do aeroviário. Sendo assim o Brasil 
apresenta uma importante malha rodoviária. Explique o que é malha rodoviária. 
______________________________________________________________________________. 

 

 

 


