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EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA RECUPERAÇÃO FINAL
1. (UFPE) Um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da população de uma determinada área é realizado a partir do
conhecimento e da compreensão dos seus indicadores demográficos. Em relação a alguns desses indicadores, analise as
proposições abaixo.
I. A densidade demográfica é obtida a partir da divisão da população de um lugar pela sua área.
II. A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher.
III. A taxa de mortalidade identifica o número de nascimentos em um ano.
IV. O crescimento vegetativo é calculado pela diferença entre o número de imigrantes e de emigrantes.
V. A expectativa de vida indica a média de anos que habitantes de uma população vivem.
As alternativas verdadeiras são:
(A). I e IV apenas.
(B). I, II e V apenas.
(C). I, III, IV e V apenas.

(D). II, III e IV apenas.
(E). II, III e V apenas.

2. Assinale a alternativa que não contém um fator responsável pela diminuição da taxa de natalidade a partir da
década de 1940:
a) difusão do planejamento familiar
b) aumento da urbanização
c) casamentos tardios

d) menor participação da mulher no mercado de trabalho.

3. Qual dos fatores abaixo não justifica a redução das taxas de mortalidade no Brasil:
a) avanços na área de medicina
b) popularização das práticas de higiene

c) falta de saneamento básico
d) campanhas de saúde pública

4. Analise a pirâmide etária a seguir e assinale a opção correta: (5%)
a) Existem mais jovens do que idosos no Brasil devido ao grande crescimento
da taxa de mortalidade no país.
b) A pirâmide mostra o predomínio da população adulta.
c) A pirâmide revela um aumento na taxa de natalidade, predominando o
número de jovens.
d) A taxa de mortalidade é superior a taxa de natalidade

5. Identifique as regiões brasileiras numeradas no mapa conforme a divisão do IBGE e cite duas características de
cada uma delas.

6. Identifique no mapa a seguir as regiões que fazem parte da divisão geoeconômica e escreva o critério utilizado
nessa proposta de regionalização.

7. Sobre as atividades econômicas da região Centro-Oeste, assinale a alternativa errada:
a) A pecuária extensiva é a atividade econômica mais importante da região.
b) Atualmente, é ocupada na maior parte por grandes propriedades monocultoras, que destinam a produção à exportação.
c) Dois tipos de extrativismo se destacam no Centro-Oeste: o vegetal e o mineral, sendo o primeiro mais lucrativo.
d) Na região se destacam indústrias alimentícias, farmacêuticas, de transportes, de bebidas e de material elétrico.
e) Nos últimos 40 anos, foi a região que obteve o maior crescimento em participação no PIB do Brasil.
8. Associe os tipos de matas da Floresta Amazônica às suas características.
( A ) Matas de terra firme
( B ) Matas de várzea
( C ) Matas de igapó
(
) Compõem a maior parte da Floresta Amazônica e estão localizadas em áreas livres de inundações dos rios. As
árvores são bastante altas, e a junção de suas copas dificulta a entrada da luz do sol, tornando o ambiente escuro e úmido.
(
) Situam-se junto aos rios, em áreas constantemente alagadas.
(
) Ficam sobre solos alagados apenas em períodos de cheias dos rios.
(
) Nelas são comuns árvores de médio a grande porte, como o cacaueiro e a seringueira.
(
) São tipos característicos: a castanheira, o cedro e a mogno.
(
) Nela há plantas aquáticas, como a vitória-régia, além de cipós, trepadeiras, arbustos e árvores de até 20 metros de
altura.
9.
Preencha o quadro a seguir com as características principais das subregiões nordestinas:
SUB-REGIÃO
CLIMA PREDOMINANTE
VEGETAÇÃO PREDOMINANTE ATIVID ECONÔMICAS
Zona da Mata
Agreste
Sertão
Meio Norte
10.

Escreva um parágrafo sobre o problema sa seca no Sertão.

11.

Sobre a região Sul do Brasil, responda:

a) Cite 3 características de sua população
b) Justifique, por meio de indicadores socioeconômicos, a boa qualidade de vida relativa de seus habitantes.
c) Que fatores fazem da região uma grande produtora de profutos agropecuários?
d) Explique o que é Agroindústria.
12.

Sobre a região Sudeste do Brasil, responda:

a) Cite 3 características de sua população.
b) Escreva sobre a participação da região no PIB brasileiro.
c) Que produtos mais se destacam na agricultura, na pecuária e no extrativismo, respectivamente?
d) A região apresenta a maior concentração industrial do país, com destaque para SP. Entretanto, a participação desse
estado está diminuindo. Explique por que.

OBS: Levar os exercícios feitos para o dia da aula de recuperação. Anote suas dúvidas sobre a matéria.
BOM ESTUDO!

