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01. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE – o Brasil, em 2010, possuía 190.732.694 habitantes em uma 
área de 8.514.215,3 km2, ou seja, uma densidade demográfi ca de 22,40 habitantes por quilômetro quadrado explica porque, no início 
da colonização brasileira, estas foram as primeiras áreas a serem ocupadas. Nesta área, é forte a presença econômica da indústria, da 
agropecuária, enquanto que no interior, além da última, é notável a mineração. Em Minas Gerais e em São Paulo, a ocupação humana 
seguiu este padrão, determinada pela colonização original de portugueses. No Sul, a ocupação foi mais lenta e contou com a ajuda 
de italianos e alemães, devido à estruturação determinada pelo governo para a ocupação da região.

 Resposta: E

02. População relativa ou densidade demográfi ca é o total de habitantes dividido pela área que ocupam ou é a média da distribuição da 
população total pelo território.

 Resposta: D

03. os itens apresentam diferentes conceitos demográfi cos, onde podemos destacar que a taxa de fecundidade é a média de fi lhos das 
mulheres em idade reprodutiva; a densidade demográfi ca é resultado da divisão da população absoluta pela dimensão territorial; a taxa 
de mortalidade infantil é o número de óbitos de crianças menores de um ano de vida; o  crescimento vegetativo e a diferença entre 
as taxas de natalidade e mortalidade; o superpovoamento de uma área possui relações com a densidade demográfi ca e as condições 
socioeconômicas. 

 Resposta: E

04. Pelo mapa apresentado, podemos constatar a desigual distribuição da população brasileira pelo território, onde verifi camos o contraste 
entre as regiões Sudeste, que apresenta uma densidade de 87 h/km, e a região Norte, 4 h/km2.

 Resposta: A

05. a população brasileira está distribuída de forma irregular pelo território. Onde podemos notar que mais de 80% está concentrada na 
faixada atlântica. Essa fi xação irregular pode ser explicada por fatores históricos como a colonização portuguesa e os diferentes ciclos 
econômicos (café, cana-de-açúcar e industrialização).

 Resposta: A
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