
LISTA DE EXERCÍCIO – GEOGRAFIA – 8º ANO 

1º) O crescimento populacional apresenta uma certa relação com o nível de desenvolvimento de um país ou 
região. Enquanto países subdesenvolvidos apresentam um índice de crescimento populacional que chega a 
superar 2,0% ao ano, em países desenvolvidos, esse índice atinge 0,2%. O que pode justificar esse índice tão 
baixo nas nações mais desenvolvidas? 

  
1. A Segunda Guerra Mundial, que provocou forte imigração, sobretudo na Rússia e na Europa Oriental. 
2. A maior facilidade de aceitação e difusão de métodos contraceptivos. 
3. A maior participação da mulher no mercado de trabalho. 
4. O elevado custo social de criação dos filhos. 
  
Está(ão) CORRETA(S): 
  
a) apenas 1. 
b) apenas 4. 
c) apenas 1 e 3. 
d) apenas 2, 3 e 4. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
 

2º) 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. 
 
Assinale a teoria demográfica descrita no texto mencionado.  
 
a) Teoria Malthusiana 
b) Teoria Neomarxista do Controle Populacional 
c) Teoria Neomalthusiana 
d) Teoria da Transição Demográfica 
e) Teoria de Revolução Reprodutiva 

3º) Sobre as populações indígenas, é correto afirmar: 

 
a) Comparando o número de indígenas no território brasileiro à época do descobrimento com o contexto atual, 
registra-se a manutenção da mesma quantidade dessas populações. 
 
b) Na América do Sul inexistem populações indígenas isoladas ou que foram parcialmente integradas à civilização 
ocidental. 
 
c) Os indígenas enfrentam vários invasores em suas terras, entre eles: os madeireiros, os fazendeiros, as grandes 
empresas, os camponeses, os posseiros expulsos de suas terras e os garimpeiros. 
 
d) O Parque Nacional do Xingu no estado do Mato Grosso abriga todas as etnias pertencentes às grandes famílias 
linguísticas no Brasil e na América Latina. 
 
e) Os Xetás formam a maior população indígena no sul do Brasil. 
 

4º) Nos estudos sobre a migração da população brasileira, há destaque para aquelas realizadas nas áreas de 
fronteira. Na década de 1970, os brasiguaios, brasileiros da região Sul do país que migraram para o Paraguai, 
realizaram o movimento de saída, motivados pelo 



 
(a) eficiente sistema de saúde, com atendimento público, universalizado e reconhecido mundialmente. 
(b) trabalho no campo, com baixo preço da terra, facilidades de crédito e menores impostos de exportação. 
(c) trabalho na indústria, com a oferta de postos de baixa qualificação, salários em moeda estrangeira e 
garantias trabalhistas. 
(d) investimento nos estudos, com melhores unidades de ensino, financiamento universitário e estágio garantido. 
(e) trabalho no garimpo, com abundância de minerais, comercialização sem intermediários e grandes margens de 
lucro. 

5º) O Brasil tem 206,08 milhões de habitantes, segundo dados divulgados nesta terça-feira (30) [agosto, 2016] pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas publicadas no Diário Oficial da União indicam que 
o país tinha, em 1º de julho deste ano, 206.081.432 habitantes. No ano passado, a população era de 204.450.649, 
ou seja, o crescimento da população foi de 0,8%. 
Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2016/08/30/ibge-brasil-ja-tem-206-milhoes-de-habitantes.
htm>. Acesso em: 31 ago. 2016. 
 
Com base nas informações do texto e nos conhecimentos em geografia da população, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) O percentual de crescimento populacional indicado mostra que a teoria malthusiana tinha razão, isto é, que a 
população está crescendo em progressão geométrica e a de alimentos, em ritmo aritmético. 
b) A taxa de natalidade caiu de forma significativa nas últimas duas décadas e a percentagem de crescimento atual 
é explicada pela vinda de migrantes e refugiados de outros países. 
c) Em termos absolutos, a expressiva diferença no montante da população entre um ano e outro indica que as 
políticas públicas de controle de natalidade da última década não conseguiram diminuir o crescimento 
populacional. 
d) O aumento da densidade demográfica nas regiões Norte e Centro-Oeste, que equilibrou a distribuição da 
população nacional, tem sido um fator relevante no crescimento populacional. 
e) Embora apresente essa taxa de crescimento, há uma tendência de diminuição da representatividade da 
população jovem no Brasil em relação à população em processo de envelhecimento, confirmando a mudança da 
estrutura etária brasileira. 

6º) A análise do mapa a seguir permite afirmar: 

 

1. as maiores densidades demográficas estão situadas em eixos espaciais fortemente urbanizados, como as áreas 
litorâneas, a região do Vale do Paraíba e as grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Esse quadro 
geográfico é histórico e se notabiliza como consequência da implantação próxima à costa brasileira dos primeiros 
territórios de povoamento. 



2. as capitais planejadas de Belo Horizonte e Cuiabá também concentram grandes manchas urbanas nas regiões 
Nordeste e Centro-Oeste, enquanto Teresina aparece como uma mancha urbana esvaziada demograficamente, 
situada em posição central na região Norte e na Amazônia sul-americana. 
3. o Norte e o Centro-Oeste passaram por alterações na densidade demográfica, nas últimas décadas, por serem 
regiões que vêm apresentando características de áreas acentuadamente urbanizadas e de grande produtividade 
agrícola. Áreas contíguas à mancha localizada na região Norte, de tradição pastoril, também estão entre as áreas 
de maior povoamento. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
a) 1, apenas. 
b) 2, apenas. 
c) 3, apenas. 
d) 1 e 2, apenas. 
e) 1, 2 e 3. 
 

7º) Observe o gráfico a seguir, sobre a fecundidade no Brasil.  

 

Fonte: IBGE. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 2000-2060 - Revisão 2013. 
 
Considerando as informações contidas no gráfico, é correto afirmar que 
 
a) o Brasil é um país onde os casais têm muitos filhos, colocando os estudiosos em alerta quanto à possibilidade 
de explosão populacional. 
b) o declínio da taxa de fecundidade deve-se ao aumento da mortalidade infantil, observado nos últimos anos. 
c) a quantidade de filhos no Brasil é compatível com a caracterização de país de Terceiro Mundo, pois pobres têm 
muitos filhos. 
d) o gráfico é demonstração exemplar do poder das mulheres sobre seus corpos.  
e) o declínio da fecundidade para um patamar inferior a 2 coloca o Brasil com índice abaixo da taxa de reposição 
da população, significando que, nos próximos anos, a população nascida no país deve diminuir. 
 

8º) Um tema recorrente no debate contemporâneo é a migração global. A Organização das Nações Unidas estima 
que existam 232 milhões de migrantes em todo o mundo (ONU, 2013). Há, atualmente, mais mobilidade que em 
qualquer outra época da história mundial. Comparando a migração atual com a do século XIX, é correto afirmar: 
 
a) Até o século XIX, as nações norte-americanas destacaram-se como emissoras de migrantes, enquanto, hoje em 
dia, encontram-se entre as principais receptoras desses fluxos, sobretudo os originários do continente africano. 
b) Diferentemente do que ocorreu no século XIX, os recursos envolvidos são um traço diferenciador na atualidade, 
pois remessas enviadas por migrantes originários de nações pobres, como Haiti e Jamaica, são, muitas vezes, 
utilizadas para sustentar suas famílias no país de origem, além de representarem parte significativa do PIB desses 
países. 
c) Países europeus, como Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, foram importantes emissores de migrantes no século 



XIX e continuam a figurar, hoje em dia, dentre os países com maior fluxo migratório para os EUA. 
d) No século XIX, a emissão e a recepção de migrantes concentravam-se na Europa, enquanto, na atualidade, a 
emissão restringe-se à América do Sul e a recepção tem alcance global. 
e) O movimento migratório do continente africano para a Ásia foi significativo no século XIX e, atualmente, 
apresenta importante crescimento decorrente de políticas de cooperação internacional (Ásia/África) para o 
desenvolvimento socioeconômico africano, especialmente para Angola e África do Sul. 

9º) Leia atentamente o texto a seguir: 
 
Os desafios da imigração na Europa 

 

O aumento da pressão migratória sobre a Europa, ano após ano, teve um pico no primeiro semestre de 2015. Isso, 
associado ao expressivo aumento de mortos nas rotas do Mediterrâneo, colocou em evidência o problema das 
migrações. 
Fonte: Revista Carta Capital, junho de 2015. 
 
Sobre a conjuntura geopolítica das condições imigratórias no mundo, é CORRETO afirmar que 
 
a) a Organização Internacional para as Migrações (OIM), órgão intergovernamental, define a imigração como uma 
das questões globais determinantes do início do século XXI. 
b) os fluxos migratórios resultam da proximidade entre a riqueza dos países desenvolvidos e as condições de 
pobreza das populações indo-asiáticas que enfrentam diariamente guerras civis e períodos prolongados de seca. 
c) a ausência da incorporação de políticas neoliberais fragilizou as economias de países subdesenvolvidos, 
enfraquecendo as relações trabalhistas e expulsando grandes contingentes populacionais de seus países de 
origem. 
d) a evolução tecnológica globalizada diminuiu a informatização do sistema financeiro, absorvendo, cada vez 
menos, trabalhadores de alta qualificação e desalojando territorialmente uma grande parcela populacional do norte 
da África. 
e) os fluxos imigratórios dos países que fazem fronteira com o Mediterrâneo se dirigem numerosamente aos países 
europeus e são atraídos pelas políticas de acolhimento internacional aos migrantes irregulares. 

10º) Texto I 

 
Thomas Malthus (1766-1834) assegurava que, se a população não fosse de algum modo contida, dobraria de 25 
em 25 anos, crescendo em progressão geométrica, ao passo que, dadas as condições médias da terra disponíveis 
em seu tempo, os meios de subsistência só poderiam aumentar, no máximo, em progressão aritmética. 
 
Texto II 



 
A ideia de um mundo famélico assombra a humanidade desde que Thomas Malthus previu que no futuro não 
haveria comida em quantidade suficiente para todos. 
Organismos internacionais – Organização das Nações Unidas, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional – 
chamaram a atenção para a gravidade dos problemas decorrentes da alta dos alimentos. O Banco Mundial prevê 
que 100 milhões de pessoas poderão submergir na linha que separa a pobreza da miséria absoluta devido ao 
encarecimento da comida. 

(Adaptado: FRANÇA, R. O fantasma de Malthus. Veja. 23 abr. 2008.) 
  
Com base nos Textos I e II e nos conhecimentos sobre o tema da fome no mundo, considere as afirmativas. 
 
I. Nas previsões sobre o problema da fome, contidas nos Textos I e II, estão excluídas considerações sobre a 
heterogeneidade socioespacial desse problema na escala mundial. 
 
II. No Texto I, a explicação sobre as causas da escassez de alimentos baseia-se em uma combinação de fatores, 
dentre os quais está ausente a evolução da produtividade no setor primário da economia. 
 
III. No Texto II, o crescimento populacional que culminará no aumento de 100 milhões de pessoas pobres no 
mundo é apontado como o responsável pela expansão da fome. 
 
IV. No Texto II, para os organismos internacionais, as previsões de Malthus se confirmaram, pois a atual expansão 
do número de famélicos se deve à insuficiência estrutural da produção mundial de alimentos. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  


