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Sobre conceitos demográficos normalmente utilizados,
assinale o que for correto.
01) Crescimento vegetativo corresponde à diferença entre
a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade
verificadas em um determinado período (um ano, por
exemplo).
02) Taxa de natalidade significa o número de habitantes
de um país e as condições que são dadas a esse
contingente populacional para usufruir uma boa
qualidade de vida.
04) Taxa de mortalidade corresponde ao número de
pessoas que morrem durante um ano em determinado
espaço geográfico, e sua relação com doenças
contagiosas.
08) População absoluta corresponde ao total de habitantes
de uma determinada área.
16) Densidade demográfica significa a relação entre o
total de habitantes de uma determinada região e a
área abrangida por essa região.
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Região, paisagem, território, lugar e espaço constituem
termos muito utilizados em Geografia. Sobre o
significado dessas palavras, nesse campo de
conhecimento, assinale o que for correto.
01) Paisagem é, em determinada porção do espaço, o
resultado da combinação dinâmica de elementos
físicos e biológicos e de elementos relativos à ação
do homem.
02) Região significa a fração do espaço de um país em
porções rigorosamente delimitadas por fatores físicos
(rios, montanhas, vales profundos).
04) Território corresponde a uma área delimitada por
fronteiras
políticas
(exemplo:
o
território
paranaense). Corresponde também a uma porção do
espaço definida por relações de poder (exemplos:
territórios do tráfico, da prostituição).
08) Espaço, território e paisagem têm o mesmo
significado. Indicam situações em que nenhuma
modificação ocorre no ambiente.
16) Lugar pode ser entendido como a parte do espaço
adequado para a vida dos seres humanos. Trata-se de
local reconhecido por fazer parte da identidade dos
seus habitantes (exemplos: o bairro, o povoado, a
vila).
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Assinale o que for correto sobre o fenômeno La Niña.
01) Interfere nas variações climáticas em várias partes do
planeta, afetando a direção dos ventos, o regime das
chuvas e das temperaturas.
02) Tem sua origem no Oceano Atlântico e ocorre
sistematicamente a cada três anos.
04) Seu reflexo na região amazônica brasileira é a
ocorrência de chuvas abundantes.
08) Interfere na diminuição da temperatura nos estados
do Sudeste do Brasil, devido às passagens livres das
massas de ar vindas da Antártida.
16) Na região Nordeste o fenômeno acarreta períodos
prolongados de seca.
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Sobre as atividades turísticas no estado do Paraná e suas
características geográficas, é correto afirmar que
01) o Parque Estadual do Guartelá, localizado no
município de Ponta Grossa, apresenta vegetação
típica da Mata Atlântica.
02) a cidade da Lapa está na rota dos adeptos do turismo
arquitetônico e faz parte da Região Metropolitana de
Curitiba.
04) o Parque Nacional do Iguaçu, rota de turismo
internacional, pertence à Bacia do Paraná e apresenta
fragmentos de floresta subtropical.
08) a Estação Ecológica da Ilha do Mel, pertencente ao
município de Morretes, é conhecida pelo turismo
gastronômico.
16) a estância hidromineral, relacionada ao turismo da
saúde, localizada no município de Cornélio Procópio,
encontra-se no Terceiro Planalto Paranaense.
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O Brasil apresenta-se dividido em cinco regiões
geográficas: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e CentroOeste. Sobre essas regiões, assinale o que for correto.
01) A região Norte é a de maior extensão geográfica e
também a menos populosa. Fazem parte dessa região
os estados: Acre, Pará, Amazonas, Rondônia,
Amapá, Roraima e Tocantins.
02) A região Sudeste é a mais populosa e onde se
localizam as duas maiores metrópoles nacionais: São
Paulo e Rio de Janeiro. Possui a maior concentração
industrial do País. Os estados da região Sudeste são:
Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas
Gerais.
04) O Nordeste é a segunda região do País em volume de
indústrias instaladas e a maior em produção agrícola.
Os estados da região Nordeste são: Maranhão, Piauí,
Tocantins, Paraíba e Sergipe.
08) O Centro-Oeste é a única região caracterizada pelo
domínio dos cerrados, onde predomina a agricultura
de subsistência em pequenas propriedades. No
Centro-Oeste estão o Distrito Federal e os seguintes
estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e
Bahia.
16) O Sul é a região de menor extensão territorial,
comparada às outras regiões geográficas, e possui o
segundo maior parque industrial do País, depois do
Sudeste. Três estados se localizam no Sul: Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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