
 

 
 

LISTA DE EXERCÍCIOS –GEOGRAFIA -  2ª SÉRIE EM 
EXAME  FINAL  
PROF. MARCELO COSTA 
   
2ª SÉRIE DO EM  (EXAME FINAL  - CONTEÚDO) 
 

 POPULAÇÃO E DEMOGRAFIA, CONCEITOS  

 POPULAÇÃO MUNDIAL  

 POPULAÇÃO BRASILEIRA  

 URBANIZAÇÃO NO MUNDO  

 URBANZAÇÃO NO BRASIL  

 URBANIZAÇÃO E IMPACTOS AMBIENTAIS  

 ESPAÇO RURAL E SUAS DINAMICAS  

 O ESPAÇO GEOGRAFICO E A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL  

 A DISTRIBUIÇÃO DAS INDUSTRIAS NO MUNDO ATUAL: GERAL E BRASIL  

 

01 - Israel possui 22.000 Km2 e uma população de 5.500.000 habitantes e uma 
renda per capita de 13.220 dólares. Calcule a densidade demográfica. 
 
A)  25hab/Km2.  
B)  250hab/Km2.  
C) 350hab/Km2.  
D) 150 hab/Km2.  
E)   2.500 hab/Km2. 
 
02 - Israel é um país: 
 
A)  populoso.  
B)  superpovoado.  
C) povoado.  
D) anecúmeno.  
E)   pobre. 
 
03 - Entende-se por crescimento vegetativo ou natural a: 
 

A) entrada de pessoas num país.  
B) relação entre as taxas de natalidade e mortalidade.  
C) saída de pessoas de um país.  
D) entrada de pessoas em um  país.  



E)  o número de óbitos. 
 
04 - O Haiti, país da América Central Insular, possui uma área de 27.750 Km2 e 
uma população estimada em 7 milhões de habitantes. Calcule a população 
relativa. 
 

A) 252hab/Km2  
B) 253hab/Km2.  
C) 250 hab/Km2.  
D) 25hab/Km2.  
E) 2,5 hab/Km2. 

 
05 - A Bélgica, a Áustria e a Bulgária possuem respectivamente as taxas de 
natalidade de: 12,4%, 12,1% e 10,7%. E as taxas de mortalidade estimadas em 
11,0%, 10,5% e 11,0%. Calcule o crescimento vegetativo dos três países. 
 
A)  1,4%, 1,6%, 0,3%.  
B)  1,5%, 1,7%, -0,3%.  
C) 1,8%, 1,4%, 0,8%.  
D) 1,2%, 1,5%, -0,6%.  
E)  1,4%, 1,6%, -0,3%. 
 
06 - A Suíça possui uma área de 41.293 Km2, uma população absoluta 
estimada em 7 milhões de habitantes, uma renda per capita de 33.150 dólares e 
uma densidade demográfica de 143 hab/Km2. A partir destes dados você 
conclui que o país é: 
 

A) populoso e povoado.  
B) populoso e superpovoado.  
C) populoso, povoado e  superpovoado.  
D) povoado.  
E)  superpovoado. 

 
07 - A área do Rio Grande do Sul é de 282.184 Km2. A população absoluta é de 
9.300.000 habitantes (1990). Calcule a densidade demográfica do estado. 
 
A)  31hab/Km2.  
B)  32 hab/Km2.  
C) 33 hab/Km2.  
D) 34hab/Km2.  
E)  35hab/Km2. 
 
08 - Como exemplo de uma área anecúmena podemos citar: 
 
A)  a Floresta do Congo.  
B)  o Sudeste Asiático.  



C) a Região Sudeste do Brasil.  
D) as Regiões Metropolitanas.  
E)  a Europa Central. 
 
 
09 - Calcule a densidade demográfica dos seguintes estados brasileiros 
 

Estados Pop. Absoluta Área - Km2 DD - hab/Km2 

Amapá 256.000 140.268  

Roraima 120.000 230.104  

São Paulo 33.070.000 247.898  

Rio de Janeiro 14.133.000 44.268  

 
10 - Pirâmides Etárias são gráficos que indicam: 
 

A) natalidade, mortalidade e densidade demográfica.  
B) a população absoluta e a população relativa.  
C) a população absoluta, as faixas etárias, a expectativa de vida e as 

atividades econômicas.  
D) o volume, a composição etária e a composição por sexos da população.  
E) N.D.A 

 
11 - O Brasil, na década de 90, segundo estimativas realizadas, apresenta: 
 

A) redução da natalidade e mortalidade.  
B) elevação da fecundidade e redução da mortalidade.  
C) redução da natalidade e aumento da mortalidade.  
D) elevação da natalidade e da mortalidade.  
E) redução da natalidade e aumento da fecundidade. 

 
12 - A população que, nos meses de dezembro a fevereiro, dirige-se ao litoral 
para veranear, pratica o que se denomina de: 
 
A)  migrações pendulares.  
B)  movimento sazonal periódico.  
C) transumância.   
D) migrações espontâneas.  
E)  migrações internas forçadas. 
 
 
13 - Com relação à distribuição da população mundial, considere as seguintes 
afirmações: 
 
I - Os países mais populosos apresentam altas taxas de densidade demográfica. 
II - Nem todos os países de altas densidades demográficas são superpovoados. 



III - Os países de elevadas densidades demográficas possuem área territorial 
reduzida. 
 
Quais estão corretas? 
 
A)  apenas I.  
B)  Apenas II.  
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III.  
E)  E) Apenas II e III. 
 
14 - Na tabela a seguir, as colunas I e II indicam, respectivamente, o nome e a 
população (em milhões de habitantes) dos cinco países mais populosos do 
mundo atual, enquanto a coluna III mostra o número de anos necessários para 
que a população de cada país duplique seu efetivo, a a última, IV, representa a 
densidade demográfica, aproximada, em habitante por Km2. 
 

I II III IV 

hina 1023,3 46 107 

Índia 820,0 33 221 

EUA 234,2 95 25 

Indonésia 155,6 41 75 

Brasil 157,0 35 18 

 
 
Se considerar-mos como “situação demográfica problema” a simples 
combinação de uma alta de crescimento demográfico vegetativo com uma alta 
densidade, qual o país que apresenta essa situação de forma mais acentuada? 
 
A)  China.  
B)  Índia.  
C) Brasil.  
D) Estados Unidos.  
E)  Indonésia. 
 
15 - Observe a tabela 
 

PAÍS DENSIDADE DEMOGRÁFICA 
(hab/Km2) 

A 260,74 

B 101,25 

C 71,70 

 
Com base nos dados da tabela, considere as seguintes afirmações: 
 



I - A população do país A é mais numerosa que a do país B. 
II - A área ocupada pelo país C é maior do que a do país B. 
III - O país B é mais povoado do que o país C. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 

A) Apenas I 
B) Apenas II.   
C) Apenas III.   
D) Apenas I e III.   
E) I, II e III. 

 
16 - Assinale a alternativa que apresenta funções apenas do setor terciário: 
 
A)  Transportes, comércio, pecuária.  
B)  Extrativismo, agricultura, serviços hospitalares. 
C) Comércio, serviços públicos, bancos.  
D) Indústria química e têxtil, bancos.  
E) Comércio, educação, indústrias metalúrgicas. 
 
17 -  A maior parte da população brasileira está localizada: 
 
A)  na porção norte.   
B)  no extremo meridional.    
C) na faixa litorânea.   
D) na porção central.   
E)  no extremo ocidental 
 
 
18 -  A questão das privatizações voltou a ser discutida em 1997, com as vendas 
da Cia Vale do Rio Doce e da BANERJ. 
Muitos dos que defendem a venda de  empresas estatais justificam sua posição, 
dizendo que esta é uma forma de acabar com os rombos nos cofres públicos, e 
os que se opõe acreditam que é o patrimônio nacional que está sendo 
comercializado. 
     Do total de empresas privatizadas até agora, os setores mais atingidos são: 
 
A) indústrias de bens de consumo não-duráveis e educação. 
B) indústrias alimentícias e automobilística. 
C) indústrias de base e energética. 
D) comercial e energética. 
E) agropecuária e comercial. 
 
 
19 - Dos fatos relacionados a seguir, qual representa o maior obstáculo à 
expansão da indústria na América Latina? 



 
A) falta de mão-de-obra. 
B) o grande desenvolvimento econômico. 
C) poucas fontes de energia. 
D) inexistência de matérias-primas. 
E) o difícil desenvolvimento tecnológico. 
 
20 - Com relação à distribuição espacial da atividade industrial no Brasil, 
considere as afirmações abaixo. 
 
I - São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão entre os estados mais 
industrializados. 
II - Entre as causas que influem na distribuição espacial das indústrias, incluem-
se a disponibilidade de mão-de-obra e a existência de fontes de energia. 
III - A região brasileira de menor participação no processo industrial é a 
Nordeste. 
      
 
Quais estão corretas ? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
21 - As características atuais do processo de industrialização do Brasil permitem 
defini-lo como processo de: 
 
A) substituição da importação de bens de consumo não duráveis. 
B) substituição da importação de bens de produção. 
C) industrialização com intenso aproveitamento de mão-de-obra. 
D) substituição da importação de bens de consumo duráveis. 
E) industrialização com crescimento homogêneo em todos os setores. 
 
22 - Entre os países do estremo Oriente, o Japão se caracteriza por: 
 
A) ser altamente industrializado, porém muito dependente de matérias-primas 
importadas. 
B) apresentar maior produção de arroz do que a República Popular de China, 
apesar de menos extenso geograficamente. 
C) Possui uma economia baseada no setor primário. 
D) extrair grande quantidade de petróleo de sua plataforma continental. 
E) situar-se numa área de passagem entre o Oriente Médio e o Sudeste 
Asiático. 
 



23 - É mais provável que, um boicote nas exportações de petróleo, pelos países 
da OPEP, atingisse de forma mais dramática  e imediata a economia: 
 
A) do México. 
B) do Japão. 
C) da Rússia. 
D) dos EUA. 
E) do Canadá. 
 
24 - País de elevada renda per capita e a pesca é uma de suas maiores 
indústrias: 
 
A) Noruega. 
B) Suécia. 
C) Dinamarca. 
D) Islândia. 
E) Finlândia. 
 
25 - A Europa foi o berço da Revolução industrial. Entretanto, alguns países de 
outros continentes conseguiram, no século atual, apresentar notáveis 
desenvolvimento industriais. Dentre eles, citam-se principalmente: 
 
A) Brasil e Japão. 
B) China e Japão. 
C) EUA e Canadá. 
D) EUA e Japão. 
E) Japão e África do Sul. 
 
26 - O sistema de transporte que apresenta relação mais intensa com a 
indústria, no Brasil. É o sistema: 
 
A) rodoviário. 
B) aéreo. 
C) ferroviário. 
D) fluvial. 
E) marítimo. 
 
27 - Função urbana é a atividade básica de uma cidade. Santa Maria, Pelotas e 
Rio Grande possuem como função urbana, respectivamente: 
 
A) industrial, comercial e militar.  
B) industrial, universitária e cultural.  
C) universitária, cultural e industrial.   
D) cultural, industrial e religiosa.   
E) universitária, industrial e portuária. 
 



28 - Quando se fala das causas da urbanização moderna, logo se lembra: 
A) da Segunda Guerra Mundial.   
B) da Revolução Russa.  
C) da Revolução Agrícola.   
D) da Revolução Industrial.   
E) da Primeira Guerra Mundial. 
 
29 - A área de uma cidade onde se acham construídas as suas ruas e 
habitações recebe o nome de: 
 
A) sítio urbano.   
B) situação urbana.   
C) acrópole.   
D) megalópole.   
E) traçado viário. 
 
30 - No mundo verifica-se o predomínio de cidades: 
 
A) planejadas;  
B)  espontâneas;  
C)  artificiais;  
D) megalópoles;  
E)  trezidelas. 
 
31 - Nas alternativas abaixo indique a que apresenta um exemplo de cidade 
religiosa. 
 
A) Salvador (BA). 
B)  Igrejinha (RS). 
C)  Juazeiro do Norte (CE). 
D) Santa Maria (RS). 
E)  Ouro Preto (MG). 
 
32 - Nas alternativas abaixo indique a que apresenta um exemplo de cidade 
planejada. 
 
A) São Paulo (SP). 
B)  Porto Alegre (RS). 
C)  Olinda (PE). 
D) Campo Grande (MS). 
E)  São Luis (MA). 
 
33 - Porque exerce influência direta no comando da vida brasileira, a cidade de 
São Paulo é considerada: 
 
A)  centro local; 



B)  metrópole regional; 
C) centro regional; 
D) metrópole nacional; 
E)  n.d.a 
 
34 - Situado no Centro-Sul do Brasil, o estado de Santa Catarina ressente-se da 
falta de uma grande cidade para polarizar o seu espaço. Assim as capitais dos 
Estados vizinhos exercem forte influência sobre o seu território. Tratam-se de: 
 
A) Belo Horizonte e Porto Alegre. 
B)  Porto Alegre e Curitiba. 
C)  São Paulo e Campo Grande. 
D) Campo Grande e Belo Horizonte. 
E)  Porto Alegre e São Paulo. 
 
35- Na antigüidade clássica, as Cidades-Estados representavam: 
 
A) uma instituição política, característica das regiões conquistadas pelos 
romanos. 
B) uma marca da civilização  helenística no sistema político grego. 
C) Uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre 
si. 
D) um recurso político da colonização dos gregos. 
E) uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na 
vida política. 
  
36 -  As emancipações municipais tiveram um incremento significativo no país a 
partir da Constituição Federal de 1988. O estado do Rio Grande do Sul, que 
contava com 233 municípios no recenseamento de 1980, está constituído 
atualmente por 427 municípios. Segundo a legislação brasileira, a sede de cada 
um desses novos municípios passa a ser denominada...............e a sede de seus 
distritos................ 
 
A) cidade-vila. 
B) capital-distrito. 
C) capital-povoado. 
D) área urbana-cidade. 
E) aglomerado urbano-distrito. 
 
37-  São características da Idade dos Metais: 
 
A) o desenvolvimento da metalurgia e o surgimento das cidades. 
B) a formação de clãs, aldeias e tribos. 
C) a economia natural, baseada na coleta, na caça e na pesca. 
D) a fabricação de instrumentos de pedra polida. 
E) a economia produtora baseada na agricultura e no pastoreio. 



 
38 - Função urbana é a atividade básica de uma cidade. Pelotas, Londres, 
Hamburgo e  Atenas possuem como função urbana, respectivamente: 
 
A) turística,  portuária, industrial, religiosa. 
B) portuária, comercial, cultural, militar. 
C) comercial, portuária, cultural, administrativa. 
D)industrial, administrativa, comercial, turística.  
E) industrial, comercial, portuária , cultural 
 
39 - Cidade do México, Buenos Aires e São Paulo são as maiores áreas 
metropolitanas da: 
 
A) América do Sul. 
B) América Espanhola. 
C) América Tropical. 
D) América Portuguesa. 
E) América Latina. 
 
40 - Assinale a alternativa não relacionada com a urbanização. 
 
A) mecanização agrícola. 
B) expansão das atividades terciárias. 
C) industrialização. 
D) transumância. 
E) excedente de mão-de-obra. 
 
41 -  O termo “Megalópole” faz parte do vocabulário geográfico norte-americano 
e designa: 
 
A) A região que se estende de Boston a Washington e que caracteriza o maior 
conjunto urbanizado dos Estados Unidos. 
B) A organização espacial e econômica das indústrias norte-americanas. 
C)  A grande concentração agro-industrial do meio-oeste americano. 
D) A área de predomínio de atividades extrativas no oeste americano. 
E) As áreas de grandes concentrações de população negra e centro-americanas 
no Sul e Oeste dos Estados Unidos. 
 
42 -  Em 1900 existiam apenas dezesseis cidades com mais de 1 milhão de 
habitantes. Somente duas pertenciam aos Países do Sul. No ano 2000, teremos 
26 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, vinte das quais estarão nos 
Países do Sul e quatro delas na América Latina. Serão elas: 
 
A) São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Buenos Aires. 
B) São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Montevidéu. 
C) São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Montevidéu. 



D) Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. 
E) São Paulo, Rio de Janeiro, Montevidéu  e cidade do México. 
 
 
GABARITO 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C B A E D C A * D A B B B C C C D E C 

 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D A B A D A E D A B C D D B E A A E E D 

 
 

41 42 

A D 
 

 
*9- AMAPÁ – 1,8 hab/Km2 
    RORAIMA – 0,5 hab/Km2 
    SÃO PAULO – 133,4 hab/Km2 
    RIO DE JANEIRO-  319,2 hab/Km2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


