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Turma: 3001 

 
Geografia - Professor: Sandro 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Material Revisional ( Apostila 2 – Capítulos 1, 2 e 3 ) 

Data que foi postado o trabalho 22/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

29/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

vieirasandro25@hotmail.com  

( OBS: Somente será aceito por este e-mail ) 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 

mailto:vieirasandro25@hotmail.com
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Questão 1: Observe atentamente as pirâmides etárias do Brasil dos anos de 1991 e 2010. 

 
O estreitamento verificado na base da pirâmide etária, no ano de 2010, indica que: 
A) as políticas oficiais de controle de natalidade no país estão surtindo efeito. 
B) o governo federal não precisa manter os investimentos em educação básica no país. 
C) programas voltados aos idosos e ao sistema previdenciário devem ser priorizados no Brasil. 
D) o número de jovens no Brasil segue crescendo junto à população de maior poder aquisitivo. 
E) o contingente de adultos e idosos tende a diminuir nas próximas décadas, em relação aos jovens. 
 
Questão 2:  As diferentes histórias da transição 
demográfica nos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento e, consequentemente, das 
diferentes regiões, refletem-se nas suas respectivas 
estruturas demográficas. 
A comparação entre as diferentes fases abordadas, 
nos revela, que: 
A) em função de suas características demográficas 
anteriores e atuais, o Brasil situa-se na fase 3. 
B) assim como o Brasil a maioria dos países situados 
no continente africano estão inseridos na fase 3. 
C) países asiáticos como china e Índia já estão na 
fase 4, pois completaram suas transições 
demográficas. 
D) na fase 1 as taxas de natalidade e mortalidade são 
elevadas, caracterizando um elevado crescimento 
vegetativo. 
E) países situados nas respectivas fases 1 e 4 
apresentam elevado crescimento vegetativo, 
resultando em uma grande população adulta. 
 

 

 

Trabalho Avaliativo - Geografia - Professor(a): Sandro 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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Questão 3: Observe a charge: 

 
O ritmo do crescimento demográfico da espécie humana perante os recursos naturais disponíveis no planeta gera 
polêmica entre cientistas há, pelo menos, dois séculos.A ilustração expressa uma perspectiva sobre o crescimento da 
população mundial coerente com a seguinte teoria demográfica: 
 

A) liberal.       B) reformista.        C) marxista.        D) malthusiana.        E) neomalthusiana. 
 
 
Questão 4:  Crítica social presente na charge de 
ANGELI. 
 
No charge, de Angeli, temos a evidência da seguinte 
teoria demográfica: 
 
A) Malthusiana. 
B) Neomalthusiana. 
C) Ecomalthusiana. 
D) Reformista ou marxista. 
E) Transição demográfica. 
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Questão 5: A manchete e a imagem ao lado 
retratam uma cena que se repete cotidianamente 
na BR 116, estrada que liga Porto Alegre/RS a 
municípios da região metropolitana. 
 
Entre os inúmeros fatores que causam essa 
situação, pode-se destacar o fluxo de pessoas 
residentes em outros municípios que se deslocam, 
diariamente, para trabalhar ou estudar na capital.  
 
Esse movimento é denominado  
 
A) êxodo rural.  
B) movimento pendular.  
C) transumância.  
D) emigração.  
E) êxodo urbano.  
 
 
 
Questão 6: A chegada dos haitianos em território brasileiro começou em 2011 e tornou-se maciça no início de 2012, 
sendo noticiada pelos principais meios de comunicação do país. Em alguns municípios acrianos, próximos à fronteira, 
esses imigrantes se refugiaram em busca de:  
 
A) atender a uma demanda de imigração seletiva, com formação universitária nas áreas de engenharia e arquitetura.  
B)  suprir a necessidade de profissionais na área da saúde, devido às experiências adquiridas em missões 
internacionais.  
C) melhorar as condições de vida e de trabalho devido à situação de precariedade vivida pela população no seu país de 
origem.  
D) atender a uma demanda de mão de obra para o trabalho no campo, implementando novas técnicas agrícolas.  
E) fugir da perseguição político-religiosa devido às diferenças do tratamento entre os grupos étnicos quanto à exploração 
fiscal.  
 

Questão 7:  
  

 
  
Newsweek, 27 de setembro de 2004 
  
Tradução: O Sumiço dos Bebês  (Para um número cada vez maior de países, o problema não é ter gente 
demais, mas ter de menos.) 
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Apresente os principais problemas resultantes da diminuição da taxa de natalidade em alguns países 
desenvolvidos. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Questão 8: Faça uma leitura cuidadosa das pirâmides etárias do Brasil correspondentes aos anos de 1970 e 
de 2000. 
  

 
  
A partir da leitura, analise a dinâmica demográfica brasileira no período de 1970 a 2000 considerando 
 
a) o crescimento vegetativo; 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b) a expectativa de vida. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Questão 9: Tendo em vista a dinâmica mundial dos movimentos migratórios na atualidade, qual das 
afirmações a seguir pode ser considerada correta? 
  
a) As graves crises econômicas e políticas que estão ocorrendo na África, têm feito com que as fronteiras de 
alguns países sejam palco de afluxo de milhares de refugiados, produzindo o que podemos chamar de 
"fronteiras em caos". 
b) A fronteira que separa a Europa do Noroeste da África mantém a mesma abertura da década de 50 e essa 
situação é de suma importância para o fluxo migratório em direção à Europa. 
c) Na África, as migrações entre  países pobres não encontram impedimentos por parte dos Estados, fato que 
provoca uma grande mobilidade da população em todo o território africano. 
d) As migrações oriundas da região do Caribe, em direção à América do Norte, não conhecem nenhum tipo 
de obstáculo, fato que tem contribuído para o aumento dos fluxos migratórios. 
e) As "fronteiras abertas" dos países da Europa Ocidental têm permitido o livre fluxo de imigrantes oriundos, 
principalmente, dos países do Caribe e da África que apresentam graves problemas econômicos. 
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Questão 10: A ilustração abaixo mostra que os fluxos migratórios são uma constante no espaço brasileiro. 
  
  

 
MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil – banco de questões. São Paulo: Harbra, 2001. p. 79. [Adaptado] 

  
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE dois fatores que explicam a rapidez e a intensidade 
com que o campo tem impelido os trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos. 
  
a) Prática da policultura e instalação de comunas populares. 
b) Mecanização agrícola e concentração fundiária. 
c) Especulação imobiliária e estímulo à agricultura de subsistência. 
d) Fascínio pela cidade e prática do cooperativismo agrícola. 
e) Violência rural e monocultura de subsistência. 
 


