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1) Após a 2ª Guerra Mundial, os países foram divididos em 3 grandes blocos, segundo 

suas características socioeconômicas. Sobre esta divisão é correto dizer que:  

A) Países do Primeiro Mundo eram países que foram socialistas e se transformaram em 

capitalistas desenvolvidos. 

B) Países do Terceiro Mundo eram países que eram socialistas subdesenvolvidos.  

C) Países do Terceiro Mundo eram considerados países capitalistas subdesenvolvidos. 

D) Países do Primeiros Mundo eram países apenas europeus. 

E) Países do Segundo Mundo eram países subdesenvolvidos, não importando se eram 

capitalistas ou socialistas.  

 

2) Atualmente, a divisão do mundo em 1º,2º e 3º mundo é considerada ultrapassada, pois:  

A) A Globalização atual foi capaz de resolver em grande parte as desigualdades 

socioeconômicas do mundo. 

B) Com a decadência do sistema socialista no mundo, o chamado “2º Mundo”, não há 

mais razão para a divisão em “3 mundos”, já que há hoje a hegemonia do sistema   

capitalista.  

C) O 3º mundo, que representava os países subdesenvolvidos já não mais existe, pois 

ocorreu uma melhoria significativa das condições socioeconômicas nestes países, que são 

hoje chamados de emergentes. 

D) Os países do chamado 1º Mundo se tornaram socialistas, restando apenas hoje no 

planeta o 2º mundo e o 3º mundo.  

E) Os chamados “3 mundos”, com a globalização e a modernização dos sistemas de 

comunicações, se fundiram e hoje se fala apenas no 4º mundo.  

 

3) Com o fim da ordem mundial bipolar, se fala hoje da divisão do mundo em Norte e 

Sul. Sobre esta divisão mundial, podemos dizer que: 

A) Os países do Norte são apenas os países desenvolvidos da Europa e EUA e Canadá. 

B) Os países do Sul são representados apenas pelos países subdesenvolvidos da América 

Latina e África. 

C) Os países do Norte são os países que eram socialistas, principalmente do Leste 

europeus e se tornaram capitalistas. 

D) Os países do Sul são países subdesenvolvidos, mas também colocamos nesta divisão 

do mundo os chamados países emergentes.  

E) Os países do Norte são assim chamados apenas pela posição geográfica, não se levando 

em conta os aspectos socioeconômicos.  

 

4) O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é utilizado como referência em 

estudos comparativos das condições de vida das populações. Seus três grandes 

indicadores são: 

A) Expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e quantidade de trabalhadores abaixo 

da linha da pobreza. 

B) Nível de instrução, PIB per capta e número de empregos com carteira assinada. 

C) Expectativa de vida ao nascer, PIB per capta e a quantidade de trabalhadores 

domésticos. 

D) PIB per capta, nível de instrução e taxa de fecundidade. 

E) Expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e PIB per capita. 

 



5) O coeficiente de Gini é um importante indicador socioeconômico que revela em um 

país o grau de 

A) escolaridade de sua população. 

B) desigualdade de renda. 

C) desenvolvimento humano da população. 

D) qualificação de sua mão de obra. 

E) pobreza de sua população. 

 

6) As pessoas consideradas em situação de extrema pobreza são assim classificadas de 

acordo com critérios estabelecidos por organismos internacionais. Sobre esse dado, avalie 

as proposições a seguir: 

I) O cálculo adotado pelo Brasil em 2011 define extrema pobreza como aquela em que o 

indivíduo recebe menos de 70 reais mensais, cerca de 2,3 reais por dia. 

II) Segundo a ONU e o Banco Mundial, as pessoas em situação de extrema pobreza são 

aquelas que vivem com menos de 1,25 dólar por dia. 

III) Os critérios adotados pelo Governo brasileiro, ONU e Banco Mundial são muito 

distintos. Se adotada a medida internacional, teríamos no Brasil um número muito maior 

de pessoas classificadas em situação de extrema pobreza. 

Estão corretas as alternativas: 

A) I e III. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) Todas as alternativas. 

E) Apenas a alternativa I. 

 

 

7) O subdesenvolvimento é uma realidade do sistema capitalista que atinge a maior parte 

dos países do mundo. Entre as suas características, destacam-se, EXCETO: 

A) dependência econômica e alto endividamento externo e interno. 

B) predominância do setor primário na ocupação da população economicamente ativa na 

grande maioria dos países. 

C) grandes desigualdades sociais e concentração de renda. 

D) baixo nível de instrução e qualificação da maioria da população. 

E) alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e alta esperança de vida ao nascer. 

 

 

8) O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da 

população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas 

próximas décadas, a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da 

ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do: 

A) Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. 

B) Aumento da natalidade e diminuição da longevidade. 

C) Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. 

D) Aumento da longevidade e do crescimento vegetativo. 

E) Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. 

 

 

 

 

 



9) Presenciamos um imperativo das exportações, presente no discurso e nas políticas do 

Estado e na lógica das empresas, que tem promovido uma verdadeira commoditização da 

economia e do território. A lógica das commodities não se caracteriza apenas por uma 

invenção econômico-financeira, entendida como um produto primário ou semielaborado, 

padronizado mundialmente, cujo preço é cotado nos mercados internacionais, em bolsas 

de mercadorias. Trata-se também de uma expressão política e geográfica, que resulta na 

exacerbação de especializações regionais produtivas. 
FREDERICO, Samuel. Revista Geografia. 2012. Adaptado. 

Entre as implicações políticas e econômicas do processo de “commoditização do 

território”, é correto indicar: 

A) a menor autonomia dos produtores locais e a maior vulnerabilidade das regiões em 

relação às demandas e às regulações impostas pelo mercado externo. 

B) o fortalecimento dos produtores locais e a menor vulnerabilidade das regiões em 

relação às crises e às oscilações do mercado externo. 

C) a maior autonomia dos produtores locais e o fortalecimento das regiões em função do 

atendimento prioritário das demandas do mercado interno. 

D) a menor autonomia dos produtores locais e a instabilidade das regiões em função do 

atendimento prioritário das demandas do mercado interno. 

E) o maior controle pelos produtores locais e a maior autonomia das regiões em relação 

à definição dos preços internacionais das commodities. 

 

10) Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um 

espaço. De um lado temos as taxas de __________________, que representam o número 

de habitantes por quilômetro quadrado; de outro, temos as taxas de 

__________________, que estão relacionais ao número de habitantes independente do 

tamanho do território. 

A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é: 

A) densidade demográfica e superpovoamento 

B) crescimento vegetativo e população absoluta 

C) população local e população geral 

D) densidade demográfica e população absoluta 

E) crescimento vegetativo e população geral. 

 

11) Thomas R. Malthus (1766-1834) defendia a tese de que a população crescia em 

patamares superiores aos da produção de alimentos, o que causaria graves convulsões 

sociais em razão do excesso de pessoas no mundo. Como solução para esse problema, 

Malthus propôs: 

A) a difusão de métodos de controle da natalidade, como medicamentos e acessórios que 

inibissem a natalidade. 

B) o controle moral da população de baixa renda, que só deveria ter filhos caso pudesse 

sustentá-los. 

C) a revolução na forma de produzir alimentos, que deveriam aumentar em termos 

quantitativos e qualitativos. 

D) a distribuição de renda, de forma que as populações mais ricas, em minoria, deveriam 

ceder mais recursos para a maioria pobre. 

E) a expansão de infraestruturas sociais, com melhorias também nos campos da saúde, 

educação e segurança. 

 

 

 

 



12) Entre os países mais populosos estão Indonésia, Brasil, Japão e Bangladesh. Entre os 

mais povoados se encontram Países Baixos, Bélgica e Japão. O critério para a 

classificação de um país como populoso e povoado refere-se respectivamente a:  

A) taxas de natalidade e mortalidade.  

B) taxas de natalidade e expectativa de vida. 

C) população absoluta e relativa.  

D) índices de saúde e morbidez.  

E) densidade demográfica e movimentos migratórios. 

 

13) Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando 

se relaciona sua população total com a área do país obtém-se um número relativamente 

baixo. A essa relação de população x área, damos o nome de: 

A) Taxa de crescimento. 

B) Índice de desenvolvimento. 

C) Densidade demográfica. 

D) Taxa de natalidade. 

E) Taxa de fertilidade. 

 

14) Desde meados da década de 1970 que o Brasil vem registrando taxas de natalidade 

proporcional e sequencialmente menores em relação ao quantitativo populacional total. 

Assinale o fator que NÃO possui relação com esse fenômeno demográfico: 

A) diminuição da população rural 

B) difusão do planejamento familiar 

C) incentivos públicos para métodos contraceptivos 

D) inclusão da mulher no mercado de trabalho 

E) controle populacional rígido do Estado 

 

15) Leia o texto a seguir. 

Há um desafio demográfico na União Europeia (UE). Em 2009, a UE tinha a relação de 

1,59 filho por mulher em idade reprodutiva. O mínimo para que a população se mantenha 

é de 2,1 – duas crianças substituem os pais, e a fração 0,1 compensa as meninas que 

morrem antes de atingir a idade reprodutiva. Outro fator que contribui para o desafio 

demográfico é o envelhecimento da população. Segundo projeções das Nações 

Unidas, em 2050, 37% dos europeus terão mais de 60 anos. 
SUZIN, Giovana Moraes. A União Europeia pede ajuda. GE Atualidades, São Paulo, 

Ed.15. p. 96, jan./jun. 2012. 

A situação demográfica europeia resulta do(a): 

A) incremento da população que migra para as antigas colônias africanas. 

B) aumento da taxa de mortalidade infantil e aumento do desemprego. 

C) aumento da expectativa de vida e do declínio da taxa de fecundidade. 

D) diminuição da população economicamente ativa e da transumância. 

E) incremento das políticas do filho único e do desenvolvimento sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        GABARITO  
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