
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1) A população brasileira é composta por uma diversidade de etnias. Quais são as principais etnias que compõem 
nossa população? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  

 
 
2) O que é taxa de mortalidade e taxa de natalidade? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
3) Escreva 3 fatores que estão ajudando a expectativa de vida dos brasileiros. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
4) Escreva 3 razões que estão levando a família brasileira estar cada vez mais reduzida. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
5) Como é a divisão de uma pirâmide etária brasileira? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
6) A mortalidade infantil no Brasil está em queda por que: 
 
a) As crianças estão sendo vacinadas, periodicamente; 
b) As crianças estão indo mais às escolas; 
c) A taxa de natalidade diminuiu; 
d) N.R.A. 
 
 
7) A PEA (População Economicamente Ativa) pertence a faixa etária da população: 
 
a) Crianças; 
b) Idosos; 
c) Adultos; 
d) N.R.A. 
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8) A distribuição da população brasileira é mais: 
 
a) Norte; 
b) Litoral; 
c) Centro-Oeste; 
d) Interior do Nordeste. 
 
 
9) A PEI (População Economicamente Inativa) não atende a faixa etária da população, somente: 
 
a) Aposentados; 
b) Crianças; 
c) Adultos; 
d) Adolescentes. 
 
 
10) O setor informal da economia atende aos trabalhadores: 
 
a) Ambulantes; 
b) Com barracas em deiras artesanais; 
c) Com carrocinha de pipoca; 
d) T.R.A. 
 
 
11) O espaço geográfico sofre mudanças constantes por que: 
 
a) É necessário para a população. 
b) Traz progresso para a população. 
c) A população precisa se modernizar e renovar. 
d) T.R.A. (Todas Respostas Acima) 
 
 
12) Observando a charge encontramos vários problemas urbanos:  
 

 
 
a) Favelas. 
b) Poluição visual. 
c) “Inchaço” urbano. 
d) T.R.A. 
 
 
13) A construção civil se desenvolve dentro de qual setor econômico de um país?  
 
a) Secundário. 
b) Terciário.  
c) Primário. 
d) T.R.A. 
 
 
14) O espaço geográfico é composto de: 
 
a) Pontes e florestas; 
b) Prédios e ruas asfaltadas; 
c) Lagos e ruas; 
d) Shoppings e sítios. 
 
 
 



 
15) Pertencem ao setor terciário da economia: 
 
a) Fábricas de iogurte; 
b) Motorista de Uber; 
c) Agricultura; 
d) Extrativismo mineral. 
 
 
16) Alternativa governamental para retirada de indústrias do centro econômico do país e levar para novos pólos 
industriais:  
 
a) “Milagre brasileiro” 
b) Abertura econômica 
c) Descentralização industrial 
d) Guerra fiscal 
 
 
17) Atividade econômica que ajudou no desenvolvimento da indústria brasileira: 
 
a) Cana de açúcar; 
b) Extração de minérios; 
c) Lavoura do café; 
d) Extração da madeira. 
 
 
18) A região mais industrializada do Brasil é: 
 
a) Nordeste; 
b) Sul; 
c) Norte; 
d) Sudeste. 
 
 
19) A industrialização moderna poderá gerar desemprego aos trabalhadores devido: 
 
a) A falta de espaço para refeitórios; 
b) A falta de uniformes suficientes; 
c) A robotização; 
d) N.R.A. 
 
 
20) A 3ª fase da industrialização se destacou devido a: 
 
a) Crescimento do artesanato; 
b) A descoberta da energia elétrica; 
c) A chegada da maquinas robotizadas; 
d) A descoberta do petróleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


