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01. A porção Norte do Canadá apresenta uma das menores densidades demográfi cas do planeta; o nordeste dos Estados Unidos apresenta 
uma das maiores densidades do planeta. Concentrando cerca de dois terços dos habitantes desse país; o Sul e Sudeste da Ásia apresenta 
a mais elevada densidade demográfi ca do globo; Planalto do Tibete na Ásia Central, cuja grande altitude e consequente associação 
de baixa temperatura e pressão atmosférica difi cultam a ocupação humana.

 Resposta: D

02. 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: D

03. A região destacada no mapa distingue-se como sendo uma área de baixa ocupação humana. A densidade demográfi ca das regiões 
Norte e Centro-Oeste pode chegar a ser inferior a 2 habitantes/km2, sendo que a área dessas duas regiões corresponde a 64% do 
território nacional.

 Resposta: E

04. O Estado do Ceará apresenta uma densidade demográfi ca de 54 habitantes por quilômetro quadrado, contudo, a região metropolitana 
de Fortaleza concentra mais de 40% da população do Estado, caracterizando-se como uma macrocefalia urbana. As densidades ali 
verifi cadas passam de milhares de pessoas por quilômetros quadrados, enquanto que no interior do Estado são verifi cadas regiões 
com baixas taxas de ocupação.

 Resposta: B

05. O cartograma demonstra que as partes mais densamente habitadas do globo não estão no chamado mundo desenvolvido. 

 Resposta: B

06. Áreas ecúmenas, que signifi ca “habitada (a Terra)”, ou seja, a área habitável ou já habitada da Terra – e o anecúmenos, que é composto 
por áreas desprovidas de povoamento ou que, devido às suas condições naturais, abrigam pouquíssimos indivíduos. O termo ecúmeno, 
portanto, refere-se às áreas da superfície terrestre que já foram, estão sendo ou ainda virão a ser ocupadas pelo homem – com a 
fi nalidade de ali se instalar ou, então, de explorá- las economicamente. Geralmente, essas regiões têm boas condições para a ocupação: 
relevo plano, latitudes médias e proximidade às bacias hidrográfi cas.

 Resposta: B

07. O cartograma mostra claramente: I (densa fl oresta), II (extrema aridez), III (baixas temperaturas). 

 Resposta: C

08. O cartograma apresenta as maiores densidades demográfi cas do planeta com destaque para a Ásia, onde podemos encontrar mais 
da metade da população do globo.

 Resposta: C

09. Podemos afi rmar que o superpovoamento é sempre relativo. Não existe um superpovoamento absoluto, isto é, permanente, que não 
se altere com as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. Ele não depende apenas do tamanho do território e da população, 
mas, principalmente, das condições econômico-sociais e do grau de desenvolvimento tecnológico dessa sociedade. Assim, uma área 
‘x’ com população ‘y’ pode ser superpovoada sob certas condições, como técnicas agrícolas atrasadas, distribuição de renda muito 
desigual etc. Essa mesma área pode deixar de ser superpovoada desde que essas condições sejam transformadas, por exemplo, com 
melhorias nas técnicas de agricultura, na distribuição da renda, nos investimentos em massa, educação para as famílias pobres etc.

 Resposta: E

10. De modo geral, podemos concluir que os três principais fatores que explicam a distribuição da população sobre o espaço terrestre são: 
condições naturais, históricas e econômicas. As planícies e vales fl uviais são as regiões mais habitadas do planeta.

 Resposta: A 
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