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1. Observe o gráfico abaixo, que traz dados sobre as populações urbana e rural no Brasil entre 1960 
e 2010. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8&uf=00>. Acesso em: 12 set. 2018. 

Com base na observação do gráfico:  

a) Analise os dados referentes à evolução da população urbana e da população rural, de 1960 

a 2010. 

 

 

 

 

 

b) Cite e explique o principal fator que justifica esses dados. 

 

 

 

 

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8&uf=00
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2. Leia este trecho de notícia:  

[…] Desde 1988, o Estado já reconheceu oficialmente cerca de 3,2 mil  

comunidades quilombolas. Quase 80% delas [foram identificadas] a partir de 2003, 

quando foi editado o Decreto 4.887, que traz os procedimentos de identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

quilombolas. Sem a certificação, os territórios que remontam ao período colonial 

e que serviram de refúgio para negros escravizados ficam inacessíveis para políticas 

públicas básicas e se tornam alvos de conflito […]. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/menos-de-7-das-areas-quilombolas-no-brasil-

foram-tituladas>. Acesso em: 14 set. 2018. 

Cite ao menos dois fatores que justificam a importância do reconhecimento e da titulação de 
áreas ocupadas pelas comunidades quilombolas. 

 

 

 

 

 

3. Analise as pirâmides etárias a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: 

<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/default.php?cod1=3&cod2=&cod3=0&frm=piramide>. Acesso em: 14 set. 2018.  
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/ 

webservice/default.php?cod1=3&cod2=&cod3=0&frm=piramide>. Acesso em: 14 set. 2018. 

Analisando as pirâmides etárias das duas regiões, identifique qual delas apresenta a maior taxa 
de natalidade. Justifique sua resposta. 
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4. Leia o texto abaixo. 

No Brasil, o desenvolvimento econômico e social dos municípios segue 

extremamente desigual entre as metades norte e sul do país. É o que mostra o  

resultado mais recente do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), 

divulgado hoje […]. No ranking dos 500 municípios mais desenvolvidos, segundo o 

IFDM, estão principalmente as cidades das regiões Sudeste (50%) e Sul (41%). A  

região Centro-Oeste ocupa 7% dessa lista, enquanto a Nordeste ocupou apenas  

8 posições entre os 500 maiores IFDMs do país (1,6%). Já na região Norte, apenas 

Palmas, capital do Tocantins, figura entre os municípios com melhor desempenho, 

representando 0,4% desse “grupo de elite”. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-06/sul-e-sudeste-concentram-91-dos-municipios-mais-

desenvolvidos>. Acesso em: 14 set. 2018. 

Percebe-se, pela reportagem, que há uma grande concentração de riquezas em algumas regiões 
do país. Explique, em linhas gerais, a causa dessa concentração.  

 

 

 

 

 

5. Leia o texto abaixo. 

A distribuição espacial da logística de transportes no território brasileiro 

apresenta predominância de rodovias, concentradas principalmente no Centro-Sul 

do país, em especial no estado de São Paulo. Em 2009, segundo a Confederação 

Nacional de Transportes (CNT), 61,1% de toda a carga transportada no Brasil usou 

o sistema modal rodoviário; 21,0% passaram por ferrovias, 14% pelas hidrovias e 

terminais portuários fluviais e marítimos e apenas 0,4% por via aérea. 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/infraestrutura/2014/11/ibge-mapeia-a-infraestrutura-dos-transportes-no-brasil>.  

Acesso em: 14 set. 2018. 

Explique por que o transporte rodoviário é o mais utilizado no transporte de cargas entre as 
regiões brasileiras.  
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6. Leia o texto abaixo. 

O IBGE divulgou, nesta quarta-feira [16 de dezembro de 2017], o estudo 

“Redes e Fluxos do Território: Gestão do Território”. De acordo com os dados 

apresentados no levantamento, apenas 39,6% dos municípios brasileiros se 

qualificaram como centros de gestão empresarial, ou seja, detêm algum nível de 

centralização das redes de ligações intermunicipais. O restante (60,4%) ou não têm 

entidades das instituições selecionadas, ou não se conectam à estrutura de ligação 

das sedes e filiais de companhias. As principais redes de gestão do país estão 

centralizadas nas cidades de São Paulo e Brasília, a primeira com forte peso no 

mercado e a segunda abarcando as sedes das instituições públicas. O Rio de Janeiro 

constitui um segundo nível de centralização, combinando os dois tipos de rede, 

empresarial e estatal.  

Disponível em: <www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/04/sao-paulo-brasilia-e-rio-de-janeiro-centralizam-principais-redes-

de-gestao-do-territorio-nacional>. Acesso em: 14 set. 2018. 

Considerando a importância das cidades citadas no texto para a economia brasileira, explique o 
que é hierarquia urbana.  
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7. Observe o gráfico a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-

pobreza/17374-indicadores-sociais-minimos.html?=&t=resultados>. Acesso em: 14 set. 2018. 

 

Analisando os dados apresentados no gráfico, responda às questões: 

a) Qual é a região brasileira que apresentou maior crescimento populacional em 1998?  

 

 

 

b) Qual região apresentou menor crescimento? 

 

 

 

  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17374-indicadores-sociais-minimos.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17374-indicadores-sociais-minimos.html?=&t=resultados
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8. Leia o texto abaixo. 

[…] um levantamento do Cimi [Conselho Indigenista Missionário] registrou 

1.296 solicitações de demarcação [de terras indígenas]. Destas, 401 (30%) tiveram os 

pedidos encaminhados. Ainda de acordo com o Cimi, haveria 836 terras que demandam 

análise e resolução por parte de órgãos públicos. Desse universo, 530 não tiveram 

qualquer resposta. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-10/situacao-dos-povos-indigenas-no-brasil-e-tema-

de-audiencia-na-oea>. Acesso em: 14 set. 2018. 

A demarcação das terras indígenas é de fundamental importância para seus povos, porque: 

a) mantém os indígenas ligados à terra sem a necessidade de conviver com a sociedade 

brasileira.  

b) garante a permanência dos indígenas nas terras que eles já ocupam desde a chegada dos 

colonizadores.  

c) mantém a cultura e as tradições desses povos, mas não garante que elas não serão tomadas 

por agentes externos futuramente.  

d) garante que as terras não serão tomadas por fazendeiros e grandes empresários. Além disso, 

é uma forma de manter os costumes e as tradições desses povos. 

 

9. Na população brasileira, há um predomínio de pessoas que se autodeclaram pardas e pretas, de 
acordo com o censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE. Assinale a alternativa que justifica 
esse fato. 

a) As migrações espontâneas de africanos para trabalhar no Brasil aconteceram durante a 

colonização, fazendo desse povo parte da formação populacional.  

b) A maior parte dos pardos corresponde à miscigenação dos migrantes asiáticos com os 

brancos que viviam no Brasil.  

c) A formação da população brasileira é predominantemente constituída de brancos, originados 

sobretudo de portugueses. 

d) A maioria da população brasileira é preta ou parda, descendente dos africanos escravizados 

e fruto da miscigenação dessa etnia com os brancos europeus que vieram para o Brasil. 
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10. Analise o gráfico a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/ 

9662-censo-demografico-2010.html?edicao=10503&t=resultados>. Acesso em: 14 set. 2018. 

Observando o gráfico é possível concluir que: 

a) a população brasileira é completamente alfabetizada. 

b) a população urbana é completamente alfabetizada. 

c) os homens são mais alfabetizados que as mulheres, tanto na área rural como na urbana. 

d) há mais mulheres alfabetizadas que homens alfabetizados nas áreas urbanas.  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=10503&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=10503&t=resultados

