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Unidade 2

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 7o ANO 

1.

a) O Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. (V)

b) Apenas sete países são mais populosos que o Brasil. (F)

c) O Brasil apresenta densidade demográfica de 22 hab./km2, sendo, portanto, menos 
populoso que um país que apresenta 336 hab./km2. (F) 

d) No continente americano apenas os Estados Unidos são mais populosos que o Brasil. (V) 

e) O Sudeste é a região mais populosa e povoada do Brasil. (V)

f) A região Norte é a menos povoada do Brasil. (V) 

2.
a) O aumento da expectativa de vida no Brasil a partir de 1940.

b) A incorporação dos avanços da medicina às políticas de saúde pública e mais 
particularmente a descoberta dos antibióticos.

3. 

a) O crescimento natural da população é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de 
mortalidade, em determinado período.

b) No período 1960-1970, o crescimento natural da população brasileira foi de 2,89% e, entre 
2000 e 2007, atingiu 1,21%. Essa variação deveu-se à diminuição das taxas de natalidade 
e de fecundidade, isto é, a diminuição do número de nascimentos e de filhos por mulher.

c) A taxa de mortalidade diminuiu por causa dos avanços na medicina e das melhorias das 
condições de saúde pública. A expectativa de vida aumentou e, consequentemente, o 
número de idosos também.

4. Sugestão de resposta. Houve uma sensível redução da participação de jovens entre 
0 a 14 anos na população brasileira (de 41,9% para 24,2%). Uma das causas dessa 
redução é a queda nas taxas de fecundidade e de natalidade, motivada pela inserção das 
mulheres no mercado de trabalho e pelo aumento do uso de métodos contraceptivos.

5.

a) Entre os Censos de 2000 e 2010, diminuiu o número de habitantes com menos de 
25 anos. Entre as causas desse fenômeno, pode-se citar a diminuição das taxas de 
fecundidade e de natalidade.

b) O topo da pirâmide aumentou porque a faixa de população idosa aumentou, ampliando 
sua participação relativa no conjunto da população brasileira.
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6.

a) A população diminuiu por causa de conflitos armados, epidemias, processos de 
escravização e por causa da desorganização social e cultural dos indígenas.

b) Tem-se iniciado um processo de recuperação da população indígena, com um aumento de 
seu número de habitantes. 

7.  

a) Aproximadamente 4 milhões de africanos de diferentes grupos étnicos foram trazidos para 
trabalhar como escravos no Brasil, entre os séculos XVI e XIX. (V)

b) Os povos africanos pertenciam a uma única região da África, e representavam a minoria da 
população no período da colonização. (F)

c) Por causa de forte repressão do período da escravidão, poucas são as manifestações 
culturais dos africanos que foram incorporadas à cultura brasileira. (F)

d) Atualmente, milhares de famílias de descendentes dos povos escravizados vivem nas 
comunidades remanescentes de quilombos existentes em muitos estados brasileiros. (V)

e) A região Nordeste, principalmente a Bahia, concentra a maior parte das comunidades 
quilombolas. (F)

8.

a) Entre os anos de 1890 a 1929.

b) Os principais grupos de imigrantes foram os europeus (principalmente portugueses, 
italianos, espanhóis e alemães) e os asiáticos (principalmente sírios, libaneses e 
japoneses).

9. 

a) O grupo dos brancos diminuiu e os grupos dos negros e dos pardos aumentaram.

b) Apesar do crescimento percentual dos grupos de negros e de pardos, a desigualdade 
permanece por meio das diferenças salariais e de escolaridade.

10.

a) No Brasil há milhões de pessoas vivendo fora de seu estado de origem, isto é, do estado 
onde nasceram. O principal objetivo dessas pessoas ao se deslocar é conseguir trabalho 
e melhores condições de vida.

b) O estado que abriga o maior número de migrantes nascidos em outra unidade da 
federação é São Paulo. Em segundo lugar aparece o estado do Rio de Janeiro.
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c) Recentemente tem ocorrido em São Paulo o retorno de migrantes a seus estados de 
origem. Este movimento é denominado migração de retorno.

d) Na última década, um dos fatores que influenciou os fluxos migratórios e criou novas 
rotas de migração foi o deslocamento de empresas para novas áreas, em um processo 
denominado descentralização industrial.

e) Em muitas áreas do Brasil ocorre o deslocamento populacional em determinados períodos 
do ano para locais em que há trabalhos temporários. Trata-se da migração temporária.

f) Entre áreas urbanas é comum o movimento diário de parte da população, que se desloca 
de uma localidade a outra para trabalhar ou estudar. Trata-se da migração pendular.

11. 

a) Os dois principais destinos são América do Norte e Europa. Os emigrantes buscam 
oportunidades de emprego e melhoria de vida.

b) São da Bolívia, Peru e Colômbia.

12. 

(A) O norte do Paraná recebeu muitos nordestinos e mineiros, atraídos pela produção cafeeira.    

(B) Expansão da fronteira agrícola, com a ocupação do Centro-Oeste e do Norte e a fundação 
de muitas cidades nessas regiões. 

(A) Forte fluxo de nordestinos para a Amazônia, atraídos pelo extrativismo e pela esperança de 
adquirir lotes de terra na região para produção agropecuária.

(A) Agricultores da região Sul migraram para Rondônia para se fixar em novos estabelecimentos 
agrícolas.

(B) Emigrantes do Sul passaram a se fixar em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Acre.

(A) Migração de pessoas do Nordeste e Sudeste rumo ao Centro-Oeste devido à construção 
de Brasília e da sua inauguração.

13.  

a) A PEA é a parcela da população entre 10 e 65 anos que está trabalhando ou procurando 
emprego. 

b) De acordo com o IBGE, em 2006, cerca de 42 milhões de pessoas economicamente 
ativas eram mulheres. A participação feminina no mercado de trabalho vem crescendo a 
cada ano, mas a situação ainda é bastante desigual entre os sexos porque as mulheres 
recebem salários mais baixos que os dos homens, ainda que exerçam as mesmas 
funções.
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14.

Característica 
principal 

Caracteriza-se pela precariedade. É mais comum 
nas áreas urbanas (metrópoles).

Direitos trabalhistas

Os trabalhadores não têm registro em carteira 
nem os direitos garantidos, como férias 

remuneradas, seguro-desemprego, décimo 
terceiro salário, licença-maternidade remunerada, 

entre outros.

Exemplos de atividades

Atividades relacionadas à construção civil 
(reformas, instalação de pisos, elaboração de 
projetos etc.), pequenos comércios, camelôs, 

prestadores de serviços (encanadores, chaveiros, 
eletricistas etc.), entre outros.

15.

a) A principal causa do trabalho infantil é a baixa renda das famílias, que se veem obrigadas a 
contar com os ganhos da criança trabalhadora.

b) As crianças e jovens que começam a trabalhar muito cedo deixam de frequentar a escola 
e têm seu futuro comprometido pela falta de instrução.

c) Resposta pessoal.


