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Simulado Concurso Professor 
GEOGRAFIA - POPULAÇÃO  

 

1. “Na região Norte, o fluxo migratório foi realizado através da incorporação das terras indígenas à                

dinâmica do capital. Essa incorporação não levou em consideração os povos indígenas, que             

perderam suas áreas para o comércio de terras. Isto ocasionou conflitos pela exploração das              

madeiras nobres e diamantes. Por trás, grandes empresários, estrangeiros, políticos e os próprios             

índios. Uma hegemonia humana que financia os lucros para uma elite, que sempre envolveu os               

povos indígenas, induzindo-os a “emprestarem” suas terras ricas em jazidas de minério. No início de               

2004, a imprensa local e nacional registrou um agravamento da situação na reserva indígena              

Roosevelt. Essa reserva, nos últimos anos, tem-se tornado palco de sangrentos conflitos, causando a              

morte de vários garimpeiros, assassinados por índios Cinta Larga. Nessa “sangrenta guerra”,            

Rondônia está desolada.” (ABREU, Cristiane de et.al.- Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná -             

Ceulji/Ulbra) De acordo com o texto anterior é correto afirmar que as causas dos conflitos               

envolvendo os índios em Rondônia são: 

A) cortes de suas terras por rodovias e exploração, por parte de madeireiros, de eucalipto. 

B) invasão de suas terras por agropecuaristas e o aumento da área de produção de milho na região. 

C) empresas de mineração e garimpeiros que ocupam parte das terras para exploração. 

D) retirada de madeiras nobres por madeireiras e o avanço de técnicas agrícolas de fruticultura. 

E) projetos de mineração de platina e estanho além de constantes conflitos com garimpeiros. 

 

2. Entre as regiões brasileiras, a Norte é a que possui o menor número de cidades. Todos os seus                   

estados, inclusive o de Rondônia, apresentam baixos níveis de urbanização; ainda assim, sua             

população é predominantemente urbana. Um dos motivos que levou a esse processo do homem              

rumo à cidade foi: 

A) ao fracasso dos assentamentos de pequenos produtores rurais nos projetos agropecuários            

promovidos pelo governo. 

B) a desestruturação das aldeias indígenas, forçando a população nativa a migrar para as pequenas               

vilas, transformando-as em grandes centros urbanos. 

C) a conurbação existente entre Manaus e Porto Velho, gerando um grande eixo urbano e servindo                

de fator de atração populacional. 

D) a restrição do acesso à terra aos grandes latifundiários, por falta de financiamento do Estado e                 

dos grandes bancos. 

E) a formação de muitas vilas e povoados ao longo dos grandes eixos rodoviários, devido à política                 

de expansão dos centros conurbados. 

 

3. Em sala de aula, através dos dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística                 

(IBGE), o Professor poderá trabalhar a densidade demográfica do Estado do Maranhão,            

comparando- o com os demais Estados e analisando seus aspectos. E, para execução de tal ação                

educativa, o Professor poderá afirmar que, de acordo com dados de 2010 do IBGE, a densidade                

demográfica do Estado do Maranhão é a seguinte: 

A) 22,9 habitantes / km². 

B) 19,81 habitantes / km². 

C) 32,4 habitantes / km². 

D) 12,4 habitantes / km². 
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4. Considere a sinopse do filme abaixo. Almoço em agosto Itália, 2008 Gianni,homem de meia-idade,               

mora com a velha mãe viúva em Roma. Suas contas se acumulam, e o tradicional feriado de 15 de                   

agosto se aproxima. Sabendo de sua dificuldade financeira, o proprietário do apartamento lhe faz              

uma proposta: se Gianni hospedar a mãe dele no feriado, perdoará parte de suas dívidas com o                 

aluguel. Ao saber disso, seu médico e um de seus amigos também lhe pedem que fique com suas                  

mães. Subitamente, o pequeno apartamento de Gianni se vê repleto de senhoras e ele assume a                

contragosto o papel de babá. (Disponível em: tvcultura.cmais.com.br/mostra/almoco-em-agosto) 

O filme pode ser um ponto de partida para o professor de Geografia abordar 

A) a crise do “estado do bem-estar social” no continente europeu, em razão do crescimento das                

despesas governamentais produzido pela formação da União Europeia e pela extensão dos direitos             

sociais para todos os países-membros. 

B) as diferenças regionais existentes no continente europeu, principalmente a nítida divisão entre os              

países do norte, de clima temperado e economia forte, e os do sul, de clima mediterrâneo, pobres e                  

ainda com forte crescimento populacional. 

C) os fluxos migratórios recentes em direção ao continente europeu e seu impacto social, econômico               

e cultural nos países culturalmente homogêneos, como a Itália, o que poderá gerar conflitos sociais. 

D) a dinâmica populacional no continente europeu, onde vários países apresentam baixo            

crescimento populacional e enfrentam a questão do envelhecimento da população, em razão da             

maior expectativa de vida. 

E) as transformações produzidas pelo advento da sociedade de consumo, que permitiu aos países              

ricos como a Itália oferecer aos seus cidadãos boas condições de vida, como acesso à moradia,                

educação, saúde e previdência social. 

 

5. Distrito Federal voltou a ter menos de três milhões de habitantes em 2018, um ano após a                  

população ter chegado a 3.039.444 pessoas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e             

Estatística (IBGE), o fluxo migratório para a região  continua positivo, mas está em queda. 

 

A respeito da população do Distrito Federal e de aspectos socioeconômicos a ela relacionados,              

julgue o item subsequente. 

Projeções do IBGE, recentemente divulgadas, indicam que o Distrito Federal terá, por volta de 2060,               

dois idosos para cada jovem. 

Certo 

Errado 

 

6. O Distrito Federal voltou a ter menos de três milhões de habitantes em 2018, um ano após a                   

população ter chegado a 3.039.444 pessoas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e             

Estatística (IBGE), o fluxo migratório para a região  continua positivo, mas está em queda. 

 

A respeito da população do Distrito Federal e de aspectos socioeconômicos a ela relacionados,              

julgue o item subsequente. 

Segundo estimativas, nas próximas décadas, a taxa de fecundidade reduzir-se-á cada vez mais, ao              

mesmo tempo em que aumentará a esperança de vida ao nascer. 

Certo 

Errado 
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7. O Distrito Federal voltou a ter menos de três milhões de habitantes em 2018, um ano após a                   

população ter chegado a 3.039.444 pessoas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e             

Estatística (IBGE), o fluxo migratório para a região  continua positivo, mas está em queda. 

 

A respeito da população do Distrito Federal e de aspectos socioeconômicos a ela relacionados,              

julgue o item subsequente. 

Os municípios que compõem o Distrito Federal vêm, nos últimos anos, apresentando crescimento             

populacional inferior à média nacional. 

Certo 

Errado 

 

8. O Distrito Federal voltou a ter menos de três milhões de habitantes em 2018, um ano após a                   

população ter chegado a 3.039.444 pessoas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e             

Estatística (IBGE), o fluxo migratório para a região  continua positivo, mas está em queda. 

 

A respeito da população do Distrito Federal e de aspectos socioeconômicos a ela relacionados,              

julgue o item subsequente. 

O PIB per capita de Brasília está entre os maiores do País, o que não ocorre com o Índice de                    

Desenvolvimento Humano (IDH), que apresenta posição intermediária em relação às demais cidades            

brasileiras. 

Certo 

Errado 

 

9. Saneamento básico pode ser definido como o conjunto de procedimentos adotados numa             

determinada região, visando proporcionar uma situação higiênica para os habitantes. Entre os            

procedimentos básicos, pode-se afirmar que é INCORRETA a seguinte alternativa: 

A) tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos. 

B) limpeza pública de ruas e avenidas. 

C) coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados) e materiais             

(através de reciclagem). 

D) distribuição de cestas básicas à população carente. 

 

10. Há cerca de 50 anos, apenas 15% dos postos de trabalho no Brasil eram ocupados por mulheres.                  

Atualmente, elas representam mais de 43% da População Economicamente Ativa (PEA). Esse dado             

mostra que o contingente de mulheres responsáveis pela renda familiar aumentou           

significativamente nas últimas décadas. A redução do tempo de convivência familiar em razão da              

permanência no trabalho, além dos altos custos com alimentação, saúde, lazer e educação; e os               

programas de planejamento familiar desenvolvidos pelo Estado por meio do Ministério da Saúde,             

fizeram com que ocorresse na dinâmica demográfica brasileira: 

A) um aumento da expectativa de vida; 

B) a queda gradual da taxa de natalidade; 

C) o predomínio da população idosa; 

D) a queda das taxas de mortalidade; 

E) um aumento na renda per capita. 
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