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ATIVIDADE AVALIATIVA DE GEOGRAFIA  
 

Estudo Dirigido – EXERCÍCIOS: CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA  

1- O Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Explique essa afirmação. (0,1) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
 
2- Quais os principais grupos étnicos formadores da população brasileira? (0,1) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
 
3- Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua 
população total com a área do país obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação de população x 
área, damos o nome de: (0,1) 

 
a) Taxa de crescimento.     d) Taxa de natalidade. 
b) Índice de desenvolvimento.              e) Taxa de fertilidade. 
c) Densidade demográfica. 
 
 
4- A população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A Região do Brasil que apresenta 
o maior número de habitantes é: (0,1) 

 
a) Norte.  b) Sudeste.  c) Centro-Oeste.  d) Sul.   e) Nordeste. 
 
 
5- Sobre a distribuição da população brasileira, bastante irregular, assinale o que for correto: (0,1) 
 
a) O Sudeste é a região mais populosa e a mais povoada enquanto o Norte ou Amazônia é a região menos 
povoada. 
b) Dos estados brasileiros, São Paulo é o mais populoso com cerca de um quinto (20%) da população brasileira 
e Roraima é o menos populoso e o menos povoado, com menos de um habitante por quilômetro quadrado. 
c) A região Nordeste do Brasil é mais populosa do que a região Sul, mas é menos povoada na sua região 
litorânea e mais povoada no seu interior. 
d) A Grande São Paulo, sozinha, detém 11% do total da população brasileira, concentrada em uma área de 
cerca de 1% da área do país. 
e) A região Sul é menos povoada do que a região Centro-Oeste, uma vez que a população brasileira está mais 
concentrada no interior do país do que nas áreas mais próximas do mar. 
 
 
6- Atualmente verifica-se na população brasileira: (0,1) 



 
a) redução da população relativa.       d) diminuição progressiva da população urbana. 
b) aumento expressivo da taxa de mortalidade.                             e) gradual redução das taxas de natalidade. 
c) redução da população absoluta. 
 
 
7- A População Brasileira: (Unesp) Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do 
mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país obtém-se um número relativamente baixo. 
(0,1) 
 
A essa relação população X área damos o nome de: 
 
a) taxa de crescimento.      d) taxa de natalidade. 
b) índice de desenvolvimento.     e) taxa de fertilidade. 
c) densidade demográfica. 
 
 
8- Sobre as taxas de natalidade e mortalidade, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as 
proposições falsas: (0,1) 
 
I. (     ) Taxa de natalidade representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. 
II. (   ) Taxa de mortalidade representa o número de mortes ocorridas no período de um ano a cada mil 
habitantes. 
III. (    ) Taxa de mortalidade infantil representa o número de crianças que morrem até completar 10 anos de 
idade, calculado até mil crianças. 
IV. (    ) Crescimento vegetativo representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no 
período de um ano. 
 
 
9- Faça a correlação correta a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano e depois assinale 
alternativa com a sequência correta. (0,1) 

 
(1) Taxa de natalidade    (4) Crescimento vegetativo 
(2) Taxa de mortalidade               (5) Mortalidade infantil 
(3) Taxa de fecundidade 
 
(   ) Representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, calculado a cada mil 
crianças nascidas vivas no período de um ano. 
(    ) Representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. 
(   ) Representa o número de nascidos vivos no período de um ano em relação ao total da população. É 
calculada a cada mil habitantes. 
(    ) Representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano, calculado a cada mil habitantes. 
(    ) Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. 
 
a) 5, 1, 3, 2, 4  b) 2, 3, 1, 5, 4  c) 3, 1 ,2 ,5, 4  d) 5, 3, 1, 2, 4                  e) 5, 3, 2, 1, 4 
 
 
10- Qual alternativa melhor define a taxa de fecundidade?  (0,1) 
 
a) Número de pessoas em um país ou região sem estabelecer relação com a área. 
b) Relação do número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. 
c) Número de nascimentos em um determinado período. 
d) Diferença entre nascimentos e mortes em um dado local durante um dado período. 
e) Uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. 


