
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Sandro Vieira ( Geografia ) - Turma: 2001 ( 2º ANO Ensino Médio ) 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA Geografia ( Prof: Sandro Vieira ) 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 Unidade 13 Estrutura e Distribuição da 
População Mundial ( Livro 5 – da pág 4 à 23 ) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 18/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 22/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

vieirasandro25@hotmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR ----------------------------------------------------------------- 
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Questão 1: As teorias demográficas falam da estrutura e da dinâmica das populações, estabelecendo leis e 
princípios que regem esses fenômenos bastante estudados pela Geografia da População. 
Com relação a esse tema, leia o texto a seguir: 
Essa teoria considera correto o princípio, segundo o qual a população cresce em ritmo geométrico e os recursos 
crescem em progressão aritmética, mas discorda das medidas para controlar o crescimento da população. Os 
defensores dessa teoria propõem uma tomada de consciência da superpopulação como um problema que temos 
de ser capazes de solucionar. Apostam na “procriação consciente”, na promoção do planejamento familiar, no uso 
e na difusão dos métodos anticonceptivos, bem como na defesa da esterilização masculina. 
 
A teoria demográfica descrita no texto acima é a 
 
A) Teoria Malthusiana 
B) Teoria Neomalthusiana   
C) Teoria da Transição Demográfica 
D) Teoria de Revolução Reprodutiva   
E) Teoria Neomarxista do Controle Populacional    
 
 
Questão 2: Na charge, de Angeli, temos a evidência da 
seguinte teoria demográfica: 
 
A) Malthusiana. 
B) Neomalthusiana. 
C) Ecomalthusiana. 
D) Reformista ou marxista. 
E) Transição demográfica. 
 
 
Questão 3: Analise as afirmativas sobre as teorias 
demográficas e marque V para verdadeiro e F para falso.  
 
(   ) A teoria malthusiana, formulada em 1798 por Thomas 
Robert Malthus, afirmava que a capacidade de produção de alimentos cresceria em progressão aritmética 
enquanto a população cresceria em progressão geométrica. 
(   ) A teoria reformista defende que a pobreza é que gera a superpopulação e que o surgimento de novas 
tecnologias aumenta a capacidade produtiva dos meios de sobrevivência.  
(   ) A teoria neomalthusiana defendia o controle da natalidade ao afirmar que o alto crescimento demográfico 
causava a generalização da pobreza em áreas subdesenvolvidas, exigindo grandes investimentos sociais e 
reduzindo a capacidade de investimentos nos setores produtivos. 
(   ) Segundo a teoria malthusiana, as doenças não seriam um mecanismo natural de controle do tamanho da 
população, pois os avanços na área da medicina seriam eficientes para o controle das doenças. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 
A)  V  V  V  F.  
B)  V  F  F  V.  
C)  F  F  V  V.  
D)  V  V  F  F.  
E)  F  V  F  V.  
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Questão 4: A análise do gráfico, aliada aos conhecimentos 
sobre o crescimento da população brasileira, permite 
destacar que: 
 
A) O crescimento demográfico no período anterior a 1940 
era baixíssimo, devido às altas taxas de natalidade e de 
mortalidade infantil. 
B) O estágio de transição demográfica se concluiu a partir 
do momento em que a fecundidade começou a declinar 
numa razão de quatro filhos por mulher. 
C) A queda rápida da natalidade e da mortalidade, a partir 
de 2000, é explicada pelo intenso processo de urbanização, 
sobretudo na Região Sudeste. 
D) Entre 1890 e 1930, o crescimento natural da população 
esteve diretamente e exclusivamente relacionado ao 
processo imigratório para o país. 
E) O elevado crescimento vegetativo da década de 60 do século passado é atribuído à redução da mortalidade, 
em razão, entre outros, da melhoria nas condições médico-sanitárias.    
 
Questão 5: Essa pirâmide etária diz respeito aos dados do censo de 2010 divulgados pelo IBGE. Sua analise é de 
fundamental importância para o planejamento socioeconômico do país. As informações oferecem subsídios para 
elaboração de políticas públicas e programas sociais. O Brasil vive uma fase de transição demográfica. Logo, 
podemos observar: 

 
I. A queda das taxas de natalidade, decorrente do aumento do nível da escolaridade da mulher, acesso à 
informação e às práticas contraceptivas. Esse processo vai determinar novos arranjos demográficos no 
país. 
II. O acelerado processo de envelhecimento da população brasileira é decorrente da elevação da 
expectativa de vida, de políticas públicas voltadas para a melhoria da saúde e da incorporação de hábitos 
de vida mais saudáveis. 
III. Segundo o IBGE, até 2050, quase 30% da população do país terá acima de 60 anos e a expectativa de 
vida acima de 81 anos. 
IV. O ritmo do crescimento populacional do Brasil é, ainda hoje, igual ao da década de 1950, fato que, 
conjugado ao aumento da expectativa de vida, faz do Brasil um país densamente povoado. 
 
Está(ão) correta(s):   
A) Apenas as proposições I, II e III     
B) Apenas a proposição I     
C) Apenas a proposição II     
D) Apenas a proposição III     
E) Todas as proposições    
 
Questão 6: Leia o trecho abaixo: 
Muitos dos países com as maiores parcelas de jovens hoje estão entre os mais pobres do mundo, mas 
também estão à beira da transição demográfica que pode lhes render um bônus demográfico. A transição 
começa quando as taxas de fecundidade e de mortalidade começam a cair, deixando menos dependentes. 
 
Nesse contexto, uma política governamental que vise a aproveitar o “bônus demográfico”, NÃO deve: 
A) investir na melhoria da qualidade do capital humano.    
B) promover espaços democráticos de governança inclusiva.    
C) aplicar modelos econômicos para o incremento de empregos.    
D) utilizar o excedente financeiro para ampliar a qualidade infraestrutural.    
E) incentivar o planejamento familiar para acelerar o declínio populacional.    
 
 
 



 
Questão 7:   
A população mundial vai atingir a marca de 7 bilhões de pessoas na próxima segunda-feira (31), de acordo com a 
Organização das Nações Unidas (ONU), que usou estimativas de demografia e selecionou a data de forma 
simbólica para debater o tema e discutir ideias de crescimento e sustentabilidade”. 
 
Essa expectativa reacende o debate entre especialistas sobre demografia. Sobre os desafios relacionados ao 
crescimento populacional, todas as alternativas estão corretas, exceto a:  
 
A) Embora no contexto atual seja difícil, a garantia do acesso dos jovens à saúde, à educação e ao emprego 
poderá determinar o impulso do crescimento populacional no futuro.  
B) As dinâmicas de mudança da população mundial vêm repercutindo favoravelmente no desenvolvimento 
sustentável graças à aplicação da teoria neomalthusiana em todos os países do mundo.  
C) A revolução tecnológica e informacional e também a globalização, que rompem fronteiras e aproximam os 
povos, ainda não colocaram em prática a utilização inteligente e solidária dos recursos da Terra.  
D) A falta de infraestrutura e mobilidade nos grandes centros urbanos, o descaso com o ambiente em geral e o 
saneamento básico são alguns dos problemas que a humanidade deve enfrentar com rapidez.  
E) As regiões mais pobres do mundo, apresentam altas taxas de crescimento natural, devido a ausência de 
informações e infraestrutura básica para a realização de programas de controle de natalidade. 
 
Questão 8:  
Em 2011, o IBGE divulgou a Sinopse do Censo 
Demográfico 2010. Observe alguns dados: 
 
De acordo com os dados é possível afirmar: 
 
A) O Brasil passa a apresentar um processo de 
envelhecimento a partir das décadas de 1950 e 1960. 
B) A diminuição da população brasileira é observada 
a partir das duas últimas décadas devido a queda da 
fecundidade.    
C) A queda da taxa de fecundidade na metade do 
século XX e o processo de urbanização, que se 
seguiu a partir desse período, ajudam a compreender 
o crescimento vegetativo.    
D) A queda da taxa de mortalidade que provocou a 
desaceleração do crescimento vegetativo nos anos 
1950, está relacionada à evolução da medicina e à 
melhoria das condições sanitárias.    
E) A população brasileira segue aumentando apesar da desaceleração do crescimento.    
 

Questão 9:  

Pense no seguinte: a população da Terra levou milhares de anos, desde a aurora da humanidade até o 

início do século XIX, para atingir um bilhão de pessoas. Então, de forma estarrecedora, precisou apenas 

de uns cem anos para duplicar e chegar a dois bilhões, na década de 1920. Depois disso, em menos de 

cinquenta anos, a população tornou a duplicar para quatro bilhões, na década de 1970. Como a senhora 

pode imaginar, muito em breve chegaremos aos oito bilhões. Pense nas implicações. (...) 

Espécies animais estão entrando em extinção num ritmo aceleradíssimo. A demanda por recursos naturais 
cada vez mais escassos é astronômica. É cada vez mais difícil encontrar água potável. 
  
A fala do personagem no trecho citado ilustra o ponto de vista defendido por uma teoria demográfica. 
Nomeie essa teoria e explicite o ponto de vista que ela defende. Nomeie, também, a teoria demográfica que 
defende o ponto de vista contrário.  
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 



 

Questão 10: A estrutura etária da população brasileira vem passando por mudanças que estão relacionadas às 

transformações socioeconômicas ocorridas no País, nas últimas décadas. Observe o Gráfico a seguir. 

  
  
A partir das informações do gráfico, relativas à população brasileira, identifique e explique as tendências do 
comportamento de duas faixas etárias: crianças e idosos. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
  


