SIMULADO COMENTADO
GUSTAVÃO GEOGRAFIA
_________________________________________________________________________________________________

QUESTÃO 1
Considere o gráfico apresentado a seguir.

Fonte: FAO/The Economist

A análise do gráfico e seus conhecimentos sobre a população mundial permitem afirmar que os atuais índices
de aumento da produção mundial de alimentos
a) reduzem consideravelmente o problema da fome, sobretudo nos países com acentuada vocação agrícola.
b) tornam a teoria Malthusiana definitivamente ultrapassada, possibilitando à população voltar a crescer aos
níveis anteriores aos de 1950.
c) não eliminam a fome das áreas pobres uma vez que os maiores aumentos na produção ocorreram nas áreas
desenvolvidas, beneficiando uma pequena parcela da população mundial.
d) revelam a eficiência de programas conjuntos de controle de natalidade e desenvolvimento agrícola realizados
nos países subdesenvolvidos.
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QUESTÃO 2
Considere o gráfico a seguir.

Fonte: IBGE, 1991
O gráfico SOMENTE nos permite afirmar que
a) estão nitidamente expressas três etapas: até 1940 o declínio das taxas de natalidade e mortalidade
conservam uma certa proporcionalidade; no período 1940-70 há um declínio maior da mortalidade, portanto, um
maior crescimento vegetativo e, após 1970, ocorre o inverso, a população tende a ter um crescimento menos
acentuado.
b) a grande diminuição do crescimento populacional do Brasil está diretamente relacionada à melhoria das
condições de vida e ao maior controle de natalidade.
c) o fator de maior peso no aumento da população brasileira é atualmente a melhoria da saúde, higiene e
saneamento básico, embora a mortalidade tenha tendência a aumentar devido à presença da AIDS.
d) o período de maior destaque neste gráfico é o de 1940-1970, quando o crescimento vegetativo sofre uma
grande queda e inicia-se o processo de desaceleração do crescimento populacional.
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QUESTÃO 3
Sobre o quadro demográfico mundial atual identifique a afirmação incorreta.
a) Nos países industrializados europeus, tanto a taxa de natalidade quanto a de mortalidade são muito baixas, e
a diferença entre elas é muito pequena, até mesmo nula.
b) Nos países subdesenvolvidos que iniciaram um processo de industrialização após a Segunda Guerra
Mundial, verificaram-se, entre 1950 e 1970, baixas taxas de natalidade e de mortalidade.
c) Suécia, Reino Unido e França são países onde se registra elevada expectativa de vida.
d) A maioria dos países subdesenvolvidos não-industrializados apresenta elevadas taxas de natalidade e de
mortalidade, com elevado crescimento vegetativo.
QUESTÃO 4
Responda à questão com base no texto apresentado a seguir.
"A seca ocasiona no Nordeste o colapso parcial ou total do sistema produtivo rural, dificulta o abastecimento da
população do semi-árido quanto à água e aos gêneros alimentícios de primeira necessidade e aumenta o
desemprego na agricultura. A combinação desses fatores provoca o empobrecimento generalizado, o
desemprego de muitos, a pressão junto às autoridades, a invasão de cidades, a migração forçada e a
INDÚSTRIA DAS SECAS".
Considerando na área do Sertão a existência de apenas dois agentes sociais: de um lado, as famílias dos
trabalhadores e de outro, os grandes proprietários e chefes políticos nordestinos, pode-se afirmar que
a) os dois sofrem com a seca, embora de formas diferentes e os mais ricos só conseguem ganhar em épocas
de chuvas.
b) apenas o pobre sofre porque não tem reservas para os meses de estiagem, mas há sempre medidas
governamentais que auxiliam os flagelados, impedindo-os de passar fome ou de migrar para outras regiões.
c) o texto exagera porque a seca como é apregoada não existe, pois há áreas do mundo onde chove menos do
que no Nordeste e as pessoas não passam fome, portanto, outros fatores respondem pelas condições do
Sertão.
d) o significado da "indústria da seca" retrata bem a situação, a seca existe não pela quantidade de chuvas
registrada durante o ano, mas pela regularidade de sua presença e todos empobrecem nas estiagens
prolongadas.
e) o texto apresenta as conseqüências da seca no Sertão, onde os mais pobres perdem e os mais ricos
aumentam suas terras e recebem verbas emergenciais dos governos, que não chegam ao homem realmente
necessitado.
QUESTÃO 5
"...e qualquer um que ceder à intolerância deve ter em conta que sem O TRABALHO DESSES
ESTRANGEIROS a riqueza de nosso país não seria possível."O texto retrata a advertência, provavelmente, de
um dirigente
a) turco ou sírio, contra o movimento separatista dos curdos.
b) espanhol, contra o movimento separatista dos bascos.
c) paquistanês ou indiano, contra a onda de perseguição aos muçulmanos.
d) alemão ou francês, contra a onda de xenofobia crescente em seu País.
e) africano, contra a possibilidade de perseguição aos brancos europeus.
QUESTÃO 6
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO
Urbanização descontrolada
Na verdade, o grande período da sociedade brasileira foi o pós-guerra, quando é adotado o padrão da
sociedade de "bem-estar social". Esse é o melhor momento tanto em termos de crescimento econômico quanto
de crescimento ligado a uma política redistributiva. Foram abertos canais de promoção social, com
investimentos públicos em infra-estrutura, em serviços de base, educação, saúde e urbanização. Isso perdurou
até os fins dos anos 1970, mas a partir daí o país voltou a patinar e tornou-se cada vez mais concentrador de
renda. Como, mesmo com retração econômica, a população continuou a crescer, passamos a ter cada vez
mais marginalizados e excluídos. Hoje, o que era um problema social virou um problema de segurança e
vivemos o agravamento de um quadro que era excludente. Temos uma situação de confronto entre o contigente
de excluídos e aqueles que concentram as possibilidades.
(Nicolau Sevcenko. In: "Cartacapital", 8/10/2003, p. 38)
Mesmo com a retração econômica (dos anos de 1980), a população continuou a crescer, fato que impulsiona a
tese dos:
a) neomalthusianos que atribuíam ao forte crescimento vegetativo as condições de pobreza crônica da
população.
b) malthusianos que, de forma alarmista, previam fortes crises de abastecimento de gêneros alimentícios para
a população.
c) neoliberais que defendiam a expansão irrestrita dos mercados consumidores, a partir da melhoria das
condições de vida.
d) pragmáticos que atribuíam ao Estado a obrigação de criar políticas de controle de natalidade em todo o
país.
e) keynesianos que asseguravam que o Estado não teria condições de proporcionar a elevação do padrão de
vida da população.
QUESTÃO 7
O gráfico a seguir expressa o percentual e a estimativa da população com 65 anos ou mais em alguns países.

A partir da análise dos dados apresentados no gráfico, podemos afirmar que,
a) na França e na Argentina, os índices de população idosa apontam para a implementação de políticas de
geração de emprego, de lazer e de cultura, específicas para essa população.
b) no Senegal e na Argentina, os índices de população idosa sugerem a necessidade de implementação de
políticas migratórias, devido à redução do mercado de trabalho.
c) na França e na Suécia, os índices de população idosa sinalizam para a necessidade de políticas públicas que
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priorizem um sistema previdenciário conveniente a essa população.
d) no Senegal e na Suécia, os índices de população idosa acarretam a diminuição do nível de renda da
população, provocando baixos índices de desenvolvimento econômico.
QUESTÃO 8
Com base no gráfico a seguir, referente à população brasileira no período de 1940 a 1991, e considerando as
peculiaridades demográficas do nosso país, pode-se afirmar que:
a) a evolução da taxa de incremento da população revela padrões demográficos típicos de país com intensa
migração interna.
b) a taxa de incremento está desvinculada do aumento da população absoluta, devido ao aumento da imigração
nas últimas décadas.
c) a projeção do comportamento das curvas representadas para o final do século prenuncia uma forte redução
da população absoluta.
d) a queda pronunciada na taxa da incremento não impediu, até agora, o aumento da população absoluta.
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QUESTÃO 9
O envelhecimento populacional está mudando o perfil da pirâmide etária brasileira. Até 1980, a pirâmide era
larga na base e afunilada no pico; atualmente, tem base mais estreita e formato menos afunilado.
A projeção da transição demográfica apresentada na figura a seguir comprova essa tendência.

Com base nos dados apresentados, analise as seguintes afirmativas.
I. Até 1980, predominavam, no Brasil, as crianças e os jovens; na atualidade, existe a tendência de crescimento
da população de adultos e idosos, fato que obriga o Poder Público a rever as prioridades dos investimentos
sociais no país.
II. A desaceleração no crescimento da população, a queda da fertilidade, o aumento na proporção de idosos e
na população urbana - uma tendência global - colocam o Brasil entre as nações desenvolvidas.
III. O aumento do número de idosos, associado ao menor número de nascimentos, corrobora a necessidade de
investimentos em creches e escolas de educação básica, já que o percentual da população jovem tende a zero.
IV. A tendência atual do envelhecimento da população brasileira gerou a necessidade de rever o sistema
previdenciário, que ainda tinha como referência uma realidade antiga, em que o percentual de idosos era
menor.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) II e III.
b) I e II.
c) I e IV.
d) II e IV.
QUESTÃO 10
"O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros (cerca de R$ 2.050,00) por mês, durante um ano, a
famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro-ministro do país, Dominique de Villepin."
("Folha de S. Paulo", 23.09.2005)
A reportagem acima ilustra uma política cada vez mais comum entre os países europeus. As alternativas abaixo
contém possíveis causas que motivam a adoção de tais medidas, EXCETO:
a) as baixas taxas de natalidade de muitos países europeus.
b) as altas taxas de mortalidade européias, que resultam na diminuição da PEA - população economicamente
ativa.
c) a tentativa de evitar que num futuro a médio prazo a população nativa possa tornar-se minoritária diante da
população imigrante - cujas taxas decrescimento vegetativo são bem mais altas.
d) o impacto que a diminuição da mão de obra ativa está causando ao sistema previdenciário europeu.
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Gabaritos e Comentário Gustavão:
QUESTÃO 1
RESPOSTA: C
a-) A epidemia da fome vem aumentando no mundo, principalmente nos países africanos de baixa ou nenhuma
industrialização.
b-) O gráfico evidencia o equívoco de Malthus quanto à associação entre alimentação e crescimento vegetativo.
Portanto não é possível fazer considerações entre taxa de produção de alimentos e aumentos populacionais;
c-) Afirmativa correta ;
d-) Tais programas, em tais países, quando existem, caracterizam-se por ineficiência e/ou insuficiência, não
apresentando reais resultados.
QUESTÃO 2
RESPOSTA: A
a-) Afirmativa correta;
b-) No Brasil não há registros de controle de natalidade nos períodos referidos;
c-) Os números de casos de AIDS no Brasil se apresentam em estabilização e representam um número
proporcionalmente desprezível em relação à população total;
d-) Neste período, 1940-1970, ocorre aumento do crescimento vegetativo e segundo o gráfico não é possível
fazer considerações sobre o crescimento populacional pois não há informações sobre fluxos migratórios.
QUESTÃO 3
RESPOSTA: B
a-) Afirmativa correta;
b-) A diminuição nas taxas de natalidade e aumento na expectativa de vida nos países que iniciaram um
processo de industrialização após a Segunda Guerra Mundial só serão realmente percebidos a partir da década
de 1980 – 1990
c-) Afirmativa correta;
d-) Afirmativa correta;
QUESTÃO 4
RESPOSTA: E
a-) Os mais ricos se beneficiam com a INDÚSTRIA DA SECA ao longo de todo ano
b-) O governo não atende adequadamente a população carente
c-) O fato de outras áreas áridas do mundo, como exceção, serem menos afetadas pelos efeitos econômicos da
seca, como Israel, por exemplo, não anula o fato do semi-árido ser uma forte característica para as
desigualdades sociais na região.

QUESTÃO 5
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RESPOSTA: D
a-) Os curdos são povos de características culturais e étnicas distintas de seus atuais países pátrios, Turquia,
Síria, Irã e Iraque. Portanto, apesar de culturalmente diferentes, não são estrangeiros nem na Turquia, nem na
Síria, nem no Irã, nem no Iraque.
b-) Idem letra a: Os bascos são povos nascidos no nordeste da Espanha (e uma menor parte também do
sudoeste francês) e portanto não são estrangeiros.
c-)Paquistão e Índia estão em conflitos há décadas, reivindicando, dentre outros, a possessão da região da
Caxemira e não há registro de advertência pacificadora de nenhum dirigente desses países em relação aos
seus vizinhos beligerantes.
e-) As perseguições que ocorrem contra brancos, na África do Sul, acontecem como exceção, contra brancos
africanos, ocorre sem a conivência do estado que desde N. Mandela, trabalha com a tese de "um só país, um
só povo".
QUESTÃO 6
RESPOSTA: A
b) malthusianos – Teoria vigente no século XIX.
c) neoliberais – Teoria econômica não associada às teorias demográficas.
d) pragmáticos – “Fundamentado no estudo dos fatos” – Não se aplica à questão.
e) keynesianos - Corrente de pensamento econômico não associada às teorias demográficas.
QUESTÃO 7
RESPOSTA: C
a) na França mais que na Argentina, os índices de população idosa apontam para a necessidade de políticas
públicas que priorizem um sistema previdenciário conveniente a essa população.
b) no Senegal mais que na Argentina, os índices de população idosa sugerem a necessidade de
implementação de políticas saúde pública.
d) Os índices de população idosa não estão diretamente ligados à diminuição do nível de renda da
população.

QUESTÃO 8
RESPOSTA: C
a-) a evolução da taxa de incremento da população NÃO permite fazer suposições sobre os fluxos migratórios
internos.
b-) a taxa de incremento está VINCULADA do aumento da população absoluta, devido ao SALDO da imigração
nas últimas décadas.
c-) Enquanto a taxa de incremento for maior que ZERO a população continuará crescendo
QUESTÃO 9
RESPOSTA: C
II. A desaceleração no crescimento da população, a queda da fertilidade, o aumento na proporção de idosos e
na população urbana - uma tendência global - colocam o Brasil entre as nações EM DESENVOLVIMENTO ou
no grupo dos EMERGENTES.
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III. O aumento do número de idosos, associado ao menor número de nascimentos, corrobora a necessidade da
MANUTENÇÃO de investimentos em creches e escolas de educação básica, já que o percentual da população
jovem ainda é significativo.
QUESTÃO 10
RESPOSTA: B
b-) as BAIXAS taxas de NATALIDADES européias, que resultam na diminuição da PEA - população
economicamente
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