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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
2ª Série - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - GEOGRAFIA 

 

Prof. IGO TIAGO 

 
1 – Analise o infográfico abaixo. 

 

 
Disponível: 

http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/tex
to-html.xhtml?redirect=33381958229799973659762906404 Acesso em 24 

jun. 2019.  

 
Analisando a matriz do transporte de cargas de 
alguns países como demonstrado acima identifique o 
modal de transporte mais utilizados pelos países em 
desenvolvimento (subdesenvolvidos) e explique as 
vantagens e desvantagens do uso desse modal 
pelos países identificados.  
 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
2 – De acordo com a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), o transporte dutoviário pode ser 
realizado por meio de oleodutos, minerodutos ou 
gasodutos. 
 

 
 
Analisando as informações e imagens acima diga como se 
classifica transporte DUTOVIÁRIO  e explique quando e 
ode esse modelo teve origem.  
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

3 – Observe o mapa sobre o tráfego portuário mundial: 
 

 
Analisando o gráfico acima identifique o país de mais 
intensa troca comercial do planeta e comente sobre as 
características e vantagens do transporte marítimo 
mundial, destacando capacidade de carga e tempo de 
transporte. 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

4 – Analise os mapas abaixo. 

 
Comparando os dois mapas de traçados ferroviários a 
seguir e determine as desvantagens do transporte 
ferroviário e explique a diferença principal entre as duas 
regiões quanto ao modal utilizado. 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
5 – Observe os mapas abaixo. 

 
 

 
 
Analisando os mapas de terminais intermodais do Brasil e 
EUA, defina transporte intermodal e justifique as 
desvantagens para o Brasil com o modelo utilizado para o 
transporte  intermodal. 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

6 – Analise os gráficos abaixo: 
 

 
(www.revistaescola.abril.com.br. Adaptado.) 

 
Agora, compare essas pirâmides da transição demográfica 
do Brasil com um gráfico da Transição Demográfica 
Clássica e responda: em qual fase o Brasil está situado? 
Como isso se reflete na pirâmide atual e futura?  
 

TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA CLÁSSICA 
 

 
 

(7 linhas) 
 

7 – Leia o texto abaixo. 
 

O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL 
A população mundial chegará a mais de 9,2 bilhões de 
habitantes em 2050, segundo um relatório divulgado pela 
ONU (Organização das Nações Unidas). Os motivos do 
aumento da população são, segundo o estudo, maior 
longevidade e melhora de acesso ao tratamento do HIV e 
da AIDS. 
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O estudo, elaborado pela divisão de população do 
Departamento de Assuntos Sociais e Econômicas da ONU 
(DESA), analisa as tendências demográficas no âmbito 
nacional, regional e mundial, com a ideia de servir como 
indicador para as pesquisas e estatísticas que são feitas 
no órgão. 
De acordo com a pesquisa, o mundo terá um aumento de 
2,5 bilhões de habitantes nos próximos 43 anos, passando 
dos 6,7 bilhões que deverá alcançar em julho deste ano a 
9,2 bilhões em 2050, segundo o informe. 
O aumento equivale ao tamanho total da população do 
mundo no ano de 1950 e será absorvido, em sua maioria, 
pelos países em desenvolvimento. 
Sozinhos, estes países devem passar de 5,4 bilhões de 
habitantes em 2007 para 7,9 bilhões de habitantes em 
2050. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ 
ult94u373836.shtml. Acesso em: 10 jun. 2018. 
 
Até poucas décadas atrás, a explosão demográfica era 
tratada como um problema político e econômico em âmbito 
mundial e, ainda hoje, esse tipo de abordagem é 
frequente.  
 
O que argumentam aqueles que consideram a explosão 
demográfica como um problema para o desenvolvimento 
econômico?  
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

8 – Analise o gráfico abaixo para responder à questão 
proposta.  

 
Gráfico adaptado. Original Disponível em: 
http://slideplayer.com.br/slide/13169304/ Acesso em 10 jun. 2018.  
 
Discorra sobre os aspectos relacionados à agricultura que 
se contrapõem à catástrofe malthusiana apontada no 
gráfico? 

 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

9 – Analise o mapa abaixo para responder à questão. 

 
Fonte: Divisão de População do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico e Assuntos Sociais do 
Secretariado das Nações Unidas (2007). 
 
Explique as razões dos países em desenvolvimento 
apresentarem-se predominantemente com fertilidade maior 
do que nos países desenvolvidos. 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 

10 – Leia o texto abaixo para responder à questão proposta.  
 

Uma antiga técnica defensiva para conter um 
fenômeno global do século 21 

Como se fosse um castelo medieval cercado por hordas 
de bárbaros, a Grécia acaba de completar o primeiro 
trecho (14,5 km) de um fosso que blindará sua fronteira 
terrestre com a Turquia, na região da Trácia. [...] Quando 
estiver terminado, terá 120 km de comprimento - quase em 
paralelo ao rio Evros, que serpenteia entre os dois países - 
por 30 de largura e 7 de profundidade. O buraco será 
semeado de arame farpado, câmeras térmicas e sensores 
de movimento. 
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Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/elpais/2011/08/06/gre
cia-constroi-uma-trincheira-para-frear-a-imigracao-da-
turquia.jhtm Acesso em 10 jun. 2018.  
 
De que se trata o “fosso” mencionado na reportagem? 
Quais as intenções do governo grego ao construí-lo? 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

11 – (UPE) 
 

Tendências globais em fecundidade 
A população mundial ultrapassou os 7 bilhões e está 
projetada para alcançar 9 bilhões até 2050. Em termos 
gerais, o crescimento populacional é maior nos países 
mais pobres, onde as preferências de fecundidade são 
mais altas, onde os governos carecem de recursos para 
atender à crescente demanda por serviços e infraestrutura, 
onde o crescimento dos empregos não está 
acompanhando o número de pessoas que entram para a 
força de trabalho e onde muitos grupos populacionais 
enfrentam grandes dificuldades no acesso à informação e 
aos serviços de planejamento familiar. 

Fonte: Population Reference Bureau, 2011. 
  
Com base no texto, é CORRETO afirmar que 
a) as taxas de nascimento da população mundial têm 
declinado vagarosamente, contudo há grandes 
disparidades entre as regiões mais e menos 
desenvolvidas, como na África Subsaariana, onde as 
mulheres têm três vezes mais filhos, em média, que as das 
regiões mais desenvolvidas do mundo. 
b) a pobreza, a desigualdade de gênero e as pressões 
sociais revelam acesso desigual aos meios de prevenção 
à gravidez, mas não são consideradas nos índices 
demográficos como indicadores da persistente alta da taxa 
de fecundidade no mundo em desenvolvimento. 
c) o aumento do uso de contraceptivos é 
consideravelmente responsável pelo aumento das taxas 
de fecundidade nos países desenvolvidos. Globalmente, 
cerca de quatro mulheres escolarizadas, sexualmente 
ativas e na idade reprodutiva não adotam o planejamento 
familiar. 
d) a taxa de fecundidade total é uma medida mais direta 
do nível de longevidade que a taxa bruta de natalidade, 
uma vez que se refere ao envelhecimento da população 
feminina. Esse indicador mostra o potencial das mudanças 
de gênero nos países. 
e) uma média de cinco filhos por mulher é considerada a 
taxa de substituição de uma população, provocando uma 
relativa instabilidade em termos de números absolutos. 

Taxas acima de cinco filhos indicam população crescendo 
em tamanho cuja idade média está em ascensão. 
 

12 – (IFBA) 
  

População brasileira cresce 0,9% entre 2012 e 2013 
A população brasileira cresceu 0,9%, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Neste 
ano, o Brasil tem 201,03 milhões, ou seja, 1,79 milhão a 
mais do que no ano passado (199,24 milhões). O 
crescimento é menor do que o observado entre 2011 e 
2012, que havia sido 0,93%. Segundo o pesquisador do 
IBGE Gabriel Borges, a tendência é que o ritmo de 
crescimento da população caia até 2042, ano em que a 
população brasileira para de crescer. “A população vai 
crescendo, cada vez menos, até 2042, quando começa a 
diminuir”. 
  
Indique a alternativa que não representa uma tendência 
demográfica para o Brasil nas próximas duas décadas: 
a) Diminuição da população absoluta. 
b) Aumento da expectativa de vida da população. 
c) Diminuição das taxa de natalidade e mortalidade. 
d) Aumento do percentual de idosos sobre o total da 
população. 
e) Diminuição do percentual de jovens sobre o total da 
população. 
 

13 – (UNICENTRO) Analise o gráfico a seguir. 
  

 
Disponível em: <http://www.geomundo.com.br>. Acesso 

em: 13 jul. 2013. 
  
A partir do século XVIII, com a evolução e o 
desenvolvimento do capitalismo, o crescimento 
demográfico deixou de ser visto como um fator negativo e 
passou a ser estudado como elemento positivo, visto que, 
com o aumento do número de pessoas, haveria também 
mais consumidores. Em meio a esse contexto social e 
econômico, o economista inglês Thomas Robert Malthus 
formulou e publicou sua teoria demográfica. 
  
De acordo com a teoria malthusiana e com o gráfico que a 
representa, considere as afirmativas a seguir. 
I. (     ) Atualmente, as previsões de Malthus se 
concretizaram, já que, no último século, a população 
duplicou a cada 25 anos e a produção de alimentos não 
acompanhou esse crescimento, o que é confirmado pelo 
aumento da fome no mundo. 
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II. (     ) Malthus afirmava que o aumento das áreas 
cultivadas com alimentos era limitado e que, por outro 
lado, a população cresceria sem parar. Como 
consequência, ocorreria fome devido à falta de alimentos 
para abastecer essa crescente população. 
III. (     ) Malthus afirmava que o crescimento da população 
ocorria em um ritmo muito mais acelerado que o 
crescimento da produção de alimentos. Segundo ele, a 
população crescia em progressão geométrica e tenderia a 
duplicar a cada 25 anos, enquanto a produção de 
alimentos crescia em progressão aritmética. 
IV. (     ) Thomas Malthus, além de economista, era Pastor 
da Igreja Anglicana, que era contrária à utilização de 
métodos anticoncepcionais, por isso propunha que só 
tivessem filhos aquelas pessoas que possuíssem terras 
cultiváveis. 
  
Agora, justifique o erro da(s) afirmação(ões) falsa(s).  
 

(6 linhas) 
 

14 – (UERJ) 
  

Aposta no transporte 
Em um esforço que superou as previsões mais ousadas da 
iniciativa privada, o governo federal anunciou ontem o que 
chamou de o maior plano de investimentos em transportes 
da história, envolvendo a concessão de ferrovias e 
rodovias à iniciativa privada. O setor de ferrovias é o que 
deve receber o maior volume de investimentos. Serão R$ 

91 bilhões em 10 mil quilômetros de novas linhas, para 
criar uma malha que ligue as principais regiões produtoras 
do país aos maiores portos. 
  

 
  
A reportagem aborda o plano de investimentos anunciado 
em 2012 pelo governo federal. Aponte duas justificativas 
econômicas para a prioridade dada pelo governo ao setor 
ferroviário. 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 


