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GEOGRAFIA

01- De acordo com o último Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o Brasil alcançou uma população de 190.755.799 pessoas, totalizando 22.4 habitantes por
km².
-Diante desses números, podemos concluir que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Explique.

Significa que a densidade demográfica do país é baixa se comparada com o seu território. O Brasil é o
5º maior país em população e também em território, mas não é muito povoado, pois existem em seu
território muitas regiões chamadas vazios demográficos.

02- O racismo e a xenofobia são problemas amplamente discutidos na sociedade contemporânea,
principalmente por conta dos movimentos migratórios da atualidade. Observe a imagem abaixo e responda a
questão.

-O que é xenofobia e como ela se manifesta?

Xenofobia é a desconfiança que pode gerar medo ou antipatia por estrangeiros. Em muitos casos, a
xenofobia se expressa por meio de agressão verbal e violência física.

Leia o trecho de uma reportagem abaixo e responda as questões 03 e 04.

Pela 1ª vez, mundo tem mais avós do que netos.
São 705 milhões de pessoas acima de 65 anos contra 680 milhões entre zero e quatro anos

03 ABR 2019 - 09H02

“Pela primeira vez na história, há mais idosos no mundo do que crianças pequenas, informou a ONU. São 705
milhões de pessoas acima de 65 anos contra 680 milhões entre zero e quatro anos. As estimativas apontam
para um crescente desequilíbrio entre os mais velhos e os mais jovens até 2050 - haverá duas pessoas com
mais de 65 anos para cada uma entre zero e quatro anos. Essa desproporção simboliza uma tendência que os
demógrafos vêm acompanhando há décadas: na maioria dos países, estamos vivendo mais e tendo cada vez
menos filhos.” [...]

https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2019/04/pela-1-vez-mundo-tem-mais-avos-do-que-netos.html
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03-Quais são os motivos que contribuem para a queda nas taxas de fecundidade nas últimas décadas?

As mulheres vêm alcançando nas últimas décadas, direitos que possibilitam que elas decidam sobre
sua saúde reprodutiva e também tenham a possibilidade de planejamento familiar, assim como a
entrada mais intensa delas no mercado de trabalho e o acesso a métodos contraceptivos.

04-O envelhecimento da população mundial e a crescente diminuição da taxa de fecundidade e natalidade pode
trazer um grande impacto na economia dos países. Explique.

Diante desses acontecimentos, teremos um desequilíbrio entre o dinheiro que se arrecada por meio dos
impostos, já que a PEA (população economicamente ativa) será cada vez menor; e os gastos com a
previdência social (aposentadoria) serão maiores.

05- Um dos indicadores criados pela ONU mede o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade
nos quesitos de educação, saúde e renda. Utiliza uma referência numérica que varia entre 0 e 1. Essas
características referem-se a qual indicador ?

Referem-se ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

06-Analise as duas pirâmides etárias abaixo e responda qual dos continentes apresenta estrutura de um
continente desenvolvido. Justifique.

A pirâmide do continente Europeu, pois continentes desenvolvidos geralmente apresentam bases
estreitas, ou seja, o número de jovens é menor. Já seu topo é largo, o que indica maior proporção do
número de idosos, logo maior expectativa de vida.

07-Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada “fuga de cérebros”. Explique o
que significa essa expressão.

A expressão “fuga de cérebros” faz referência aos profissionais especializados em áreas do mercado
de trabalho dotados de um alto conhecimento em seu campo profissional, e que migram de países
pobres ou com poucas oportunidades laborais para centros mais desenvolvidos que carecem de suas
habilidades.

08-Os Estados Unidos são o país que mais recebe imigrantes no mundo. Essa característica se deve a quais
motivos? Justifique.

Estados Unidos é visto como um país das oportunidades, de emprego e busca pelo padrão de vida
estadunidense.

09-O que são refugiados?

São refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos
sociais, e que não possa (ou não queira) voltar para casa.



10- Leia um trecho da reportagem abaixo e responda a questão:

Refugiados: mais de 68 milhões de pessoas vivem fora de seus países

http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/entrevistas/2018/06/refugiados-mais-de-68-milhoes-de-pessoas-vivem-fora-de-seus-
paises-1014136456.html

- Cite três dos principais motivos que geram fluxos migratórios internacionais nos dias de hoje?
-Busca por melhores condições de vida (emprego, acesso a saúde, educação e lazer, etc)
-Fuga de guerra
-Perseguição política, racial e religiosa.
-Em função de fenômenos climáticos e ambientais.

INGLÊS

1- Does the Thompson family eat healthy meals?

Has been trying to eat meals for every long time, but found it difficult keep it up __________________

2- How many children do they have?
they also have three young children ___________________________________________________

3- Who orders food every day?
Mrs Thompson has been ordering food during the week, which is delivered after they arrive from work

4- Are they worried about their bad eating habits?
The Thomson’s know this fact very well and have started to worry that their children will get so used to
eating fast food. _________________________________________________________________

5- Complete the sentences using the following verbs in the SIMPLE PRESENT:

cause(s)                close(s)                    go(es)                   speak(s)

a) Tanya __speaks__________ German very well.
b) Ben and Jack _________go_______ to the same school.
c) Bad driving _________causes_______ many accidents.
d) The museum ___closes__________ at 4 o’clock on Sundays.



6- Put the verb into the correct form in the SIMPLE PRESENTE:

1 Julia ___doesn’t drink_________ (not / drink) tea very often.
2 What time ___do close the banks___ (the banks / close) here?
3 I have a car, but I ___don’t use______ (not / use) it much.
4 Where __does come___ (Maria / come) from? Is she Spanish?

7- Now turn the sentences below into negative form:

a) Do they go out on weekends?
____They don’t go out on weekends. _______________________________________

b) Do you like your mother?
____You don’t link your mother. ____________________________________________________

c) Does he live alone?
___He doesn’t  live alone.______________________________________________________

d) Does she like you?
___She doesn’t like you.______________________________________________________

8- Choose the verb form that correctly completes sentences in the SIMPLE PAST:

Buy               opened                 see                 went

a) Carol didn't ___ bought _______ a new car.
b) Yesterday, Julian ___went_______ to school by car.
c) The school __opened________ at 9:00 in this morning.
d) Did you ___saw______ the movie last night?

9- Complete the chart with the words in the box.

electricity /carrot / fun / mango / burger / juice / tea / tomato

COUNTABLE UNCOUNTABLE
_______carrot__________ __electricity _________
_______mango_________                                             __fun_____________
_______burger__________                                            _juice_____________
_______tomato__________                                           _____tea__________

10- Choose between some / any.

a) Is there _____any______ sugar in the glass?
b) To make pancakes we need ___some____ eggs.
c) Do you know ____any_____ good restaurants near here?
d) There is ______some______ butter in the fridge.


