
 

1) Por que pode-se afirmar que o capitalismo provocou o surgimento das cidades? Explique. 

 

2) Por que Pirâmides Etárias de base larga são tão comuns no continente africano?.  

 

3) Quais os principais fluxos migratórios existentes no globo na atualidade, e quais as regiões quem mais 

exportam trabalhadores?  

 

4) O que é crescimento vegetativo? Explique por que este crescimento é preocupante em países como o Japão.  

 

5) Por que a região sudeste do Brasil apresenta-se mais urbanizada? Explique.  

 

6) Caracterize a distribuição da PEA (população economicamente ativa) nos países desenvolvidos.  

 

7) O que é Urbanização?  

 

8) Explique como os três conceitos a seguir estão relacionados: Densidade Populacional, Globalização e 

Urbanização. 

 

9) A qualidade de vida de uma população é avaliada a partir de alguns índices, entre os quais se destaca o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que vem sendo calculado para o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), desde 1990. Tal índice representa três características desejáveis e esperadas do 

processo de desenvolvimento humano, quais sejam: 

 

a) - a taxa de crescimento de uma população expressa nos índices de natalidade; 

 - a longevidade de uma população, dada pelo índice de mortalidade;  

 - a variável educacional de um país, dada pelo índice de analfabetismo. 

b) - o PIB de uma população, ajustado para refletir a capacidade de sua produção; 

 - a renda per capita de uma população, dada para demonstrar o poder de compra entre os países; 

 - o grau de conhecimento de uma população, expresso na variável educacional da taxa combinada de 

matrícula nos três níveis de ensino. 

c) - a população absoluta de um país expressa nos índices de natalidade e mortalidade; 

 - a capacidade de produção de um país, indicada pelas taxas de importação e exportação; 

 - a variável educacional de um país, dada pelo índice de analfabetismo. 

d) - a taxa de natalidade e mortalidade infantil de uma população, que indica a esperança de vida; 

 - o PIB de uma população, dado para refletir a produção per capita do país; 

 - a taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino, mais a taxa de analfabetismo de uma 

população. 

e) - a longevidade de uma população expressa pela esperança de vida; 

 - o grau de conhecimento de uma população, dado por duas variáveis educacionais: a taxa de 

alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino; 

 - a renda ou PIB per capita de uma população, ajustada para refletir a paridade do poder de compra entre 

os países. 

 

10) 

Segundo a população em 2000 Segundo o PIB em 1996 
(posição segundo a população em 2000) 



 
A análise da tabela permite estabelecer uma associação entre demografia e hierarquia urbana que pode ser 

formulada corretamente como: 

 

a) o país desenvolvido com maior população urbana abriga a metrópole mais rica 

b) a concentração de riqueza não apresenta relação direta com a população absoluta 

c) as megacidades são encontradas sobretudo na rede urbana dos países centrais 

d) os aglomerados urbanos mais ricos não se localizam nas grandes megalópoles do planeta 

 

11) Observe o gráfico a seguir: 

 
O índice de desenvolvimento humano (IDH) sintetiza indicadores como renda, saúde e educação, com o 

objetivo de aferir a qualidade de vida da população de um determinado lugar. Tendo por referência a leitura e 

interpretação do gráfico, verifica-se que o IDH relativo à saúde no Brasil é 

 

a) menor do que o IDH renda e maior do que o IDH educação do Brasil, o qual tem IDH de, aproximadamente, 

0,88. 

b) menor do que o do mundo e maior do que o da América Latina, cujo IDH é de, aproximadamente, 0,79. 

c) maior do que o da América Latina e menor do que o do mundo, o qual tem IDH de, aproximadamente, 0,71. 

d) maior do que o do mundo e menor do que o dos países ricos, cujo IDH é de, aproximadamente, 0,9. 

e) maior do que o IDH renda dos países ricos e do que o IDH educação do mundo, o qual tem IDH de, 

aproximadamente, 0,77. 

 

12) O início do século XXI tem sido marcado pela constatação de que os modelos de desenvolvimento e estilo 

de vida adotados pela sociedade contemporânea, caracterizada pelo aumento da produtividade e maximização 

do lucro, tornam-se insustentáveis e exigem mudanças profundas, sem as quais a crise social tornar-se-á cada 

vez mais grave. 

Sobre a questão, é incorreto afirmar: 

 



a) A sustentabilidade implica a alteração no padrão de valores culturais tradicionais e a adoção de uma cultura 

mundial homogênea. 

b) Os riscos para a sustentabilidade não são apenas os advindos do mundo natural, mas principalmente os 

criados pela atividade humana. 

c) Segundo alguns estudiosos, a demanda humana já pode ter excedido a capacidade regenerativa da biosfera. 

d) Uma das soluções possíveis para a questão implica a diminuição do crescimento populacional e do consumo 

industrial. 

 

13) O texto a seguir apresenta uma notícia publicada recentemente. 

 

MUNDO - Índice de crescimento da população latina diminui, diz ONU 
 

Com base na manchete, é correto afirmar: 

a) A explosão demográfica foi contida, e a população latino-americana é menor que a dos demais países da 

América. 

b) A idade média da população deve ter diminuído em função da redução das taxas de fecundidade. 

c) A população continua crescendo, mas em proporção cada vez menor em relação aos anos anteriores. 

d) O índice de mortalidade da população é cada vez menor em decorrência da melhoria das condições 

sanitárias. 

 

14) São características da sociedade da informação, EXCETO 

 

a) o radical desenvolvimento do sistema de comunicação em escala global, em especial da internet, tem 

possibilitado a universalização do acesso à informação e também a democratização de sua geração e controle 

por um número cada vez maior de empresas e agências de notícias. 

b) a expansão dos mercados e a aceleração dos fluxos de capitais, possibilitadas pela revolução tecnológica, 

conectam os nós do sistema financeiro global, em tempo real. 

c) há um desigual acesso às redes e sistemas de computadores e de informação, parcelas significativas da 

população não usufruem da tecnologia, sobretudo entre os países do sul, onde milhares de pessoas encontram-

se marginalizadas. 

d) o domínio de vastos setores da economia, do lazer, da educação e da mídia pelas redes eletrônicas e 

tecnologias industriais constitui um espaço político estratégico para seus detentores. 

e) os fluxos de informação e comunicação, assim como estimulam e defendem as artes e as ciências, colaboram 

para a disseminação de uma cultura global dominada significativamente pelos Estados Unidos, gerando formas 

de dependência e subordinação em escala planetária. 

15) De acordo com estatísticas acerca da população mundial, haverá mais gente vivendo em cidades do que no 

campo, em 2007, pela primeira vez na história. A urbanização é um processo que ocorre de maneira desigual no 

mundo, por ser dependente das condições econômicas dos países. 

A respeito da urbanização nos países desenvolvidos ou centrais, é correto afirmar que 

 

a) essa urbanização provocou uma drástica redução da migração do campo para a cidade, e a tendência é que 

haja uma estabilização das taxas de urbanização em torno de índices muito elevados. 

b) essa urbanização, por ter sido um processo extremamente rápido, não esteve integrada com a área rural. Esse 

fato fez com que as cidades não acompanhassem as migrações, produzindo espaços sem os equipamentos 

adequados. 

c) as taxas de crescimento da urbanização ainda se mantêm em um patamar elevado na maior parte da Europa 

Ocidental, na América Anglo-Saxônica e no Japão. Isso pode ser evidenciado na excelente qualidade de vida 

experimentada pela população urbana nesses locais. 

d) o crescimento nas cidades desses países ainda é muito grande. Deve-se considerar que o processo de 

crescimento vegetativo também é elevado nessas localidades. 

e) o rápido processo de urbanização provocou o fenômeno da "macrocefalia urbana", produzindo cidades 

totalmente desprovidas de planejamento urbano, infra-estrutura e equipamentos. 

 

16) Analise o gráfico a seguir 



 
Com base na análise do gráfico e em seus conhecimentos, pode-se afirmar que, nos últimos 30 anos, a 

participação da população urbana no mundo 

 

a) ampliou os aglomerados urbanos de 5 a 10 milhões de habitantes situados em países europeus. 

b) aumentou em cidades com menos de 500.000 habitantes, resultando em perda de biodiversidade. 

c) dispersou a população mundial, graças à diminuição da urbanização de países ricos. 

d) cresceu para mais que o dobro em áreas com mais de 10 milhões de habitantes, principalmente em países de 

renda baixa. 

e) elevou a concentração espacial da população mundial e adensou a ocupação em países africanos. 

 


