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 1(ESPM-Adaptado) Em 2010, o IBGE realizou o Censo Demográfico brasileiro, cuja aferição total só foi 
concluída em 2012. Contudo, a realização do último Censo permite afirmar que a população brasileira nas 
últimas décadas: 
a) as taxas de natalidade e mortalidade caíram e, consequentemente, a de crescimento vegetativo 
aumentou. 
b) houve um aumento da taxa de mortalidade devido ao envelhecimento precoce da população brasileira. 
c) estão em curso os estreitamentos do meio e da base da pirâmide etária e o alargamento do topo. 
d) há uma encruzilhada demográfica motivada pela significativa redução do ingresso ao mercado de 
trabalho dos jovens entre as décadas de 2010 e 2030. 
e) houve um efeito combinado da redução dos níveis da fecundidade e da mortalidade e do aumento da 
expectativa de vida. 
 
 2(UFF) Os versos abaixo, do compositor Assis Valente, procuram retratar o encontro de uma dona de casa 
com um recenseador do IBGE. 
 
Recenseamento 
Em 1940 
Lá no morro começaram o recenseamento 
E o agente recenseador 
esmiuçou a minha vida 
foi um horror 
E quando viu a minha mão sem aliança 
encarou a criança 
que no chão dormia 
E perguntou se meu moreno era decente 
E se era do batente ou era da folia 
 
Os versos da canção permitem pensar em dois indicadores demográficos passíveis de serem obtidos a 
partir das informações buscadas pelo recenseador. Esses indicadores referem-se especificamente 
a) à taxa de urbanização e à esperança média de vida. 
b) à taxa de mortalidade infantil e à taxa de matrimônios estáveis. 
c) ao índice de Gini e à taxa de alfabetização de adultos. 
d) ao saldo migratório e à renda per capita urbana. 
e) à taxa de fecundidade e à população economicamente ativa. 
 
 3 “A dinâmica demográfica brasileira ilustra o acelerado crescimento ocorrido a partir de 1940 [...]. Esse 
processo foi contínuo até 1960, quando o crescimento populacional atingiu o ápice, com taxas médias de 
crescimento de quase 3% ao ano. A partir daquela década, elas começaram a declinar até atingir 1,6% no 
censo de 2000 – e continuam em queda”. 
LUCCI, E. A. et. al. Território e sociedade no mundo globalizado: Geografia Geral e do Brasil. Ensino Médio. 
Editora Saraiva, 2005. p.322. 
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Lista de Exercícios 
Recuperação do 4º Bimestre 



Sobre as variações no crescimento da população brasileira, assinale a alternativa que NÃO aponta um dos 
motivos de sua involução recente. 
a) Disseminação de métodos contraceptivos. 
b) Inclusão da mulher no mercado de trabalho. 
c) Intensificação do processo de urbanização. 
d) Controle estatal sobre os índices gestacionais. 
e) Difusão do planejamento familiar. 
 
4 Observe as duas pirâmides etárias a seguir: 

 
Pirâmide Etária A 

 
Pirâmide Etária B 

Fonte: Organização das Nações Unidas e Wikimedia Commons 
A diferença entre as duas informações é que: 
a) a primeira é característica de países da Europa central, enquanto a segunda é predominante em países 
da América Anglo-saxônica. 
b) a primeira é mais comum em países em desenvolvimento, como o Brasil, enquanto a segunda é 
exclusiva de países com elevada densidade demográfica, como a China. 
c) a primeira faz referência a países pouco urbanizados e subdesenvolvidos, e a segunda é proveniente de 
países industrializados centrais. 
d) a primeira destaca o envelhecimento rápido da população, e a segunda, uma maior estabilidade 
demográfica. 
e) a primeira está relacionada com as elevadas taxas de mortalidade infantil, enquanto a segunda está 
associada a uma baixa expectativa de vida. 
 

5.Responder à questão com base na figura abaixo, sobre Pirâmide Etária. 



 

Considerando a pirâmide, só não é possível afirmar: 
a) A população de 0 a 9 anos é menos numerosa que a de 15 a 24 anos, tanto entre homens como entre 
mulheres. 
b) A pirâmide caracteriza um país europeu com alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade infantil, 
retratada em uma base larga e um topo estreito. 
c) A pirâmide pode representar os Estados Unidos, pois apresenta uma alta expectativa de vida. 
d) A pirâmide caracteriza as condições econômicas do país, pois é capaz de comparar a natalidade com a 
expectativa de vida. 
e) A alta esperança de vida representada na pirâmide resulta de uma equilibrada distribuição da renda que 
possibilita uma boa alimentação e assistência médica de qualidade. 
 
 
6(ENEM) TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES.  
 
Em material para análise de determinado marketing político, lê-se a seguinte conclusão:  
  
A explosão demográfica que ocorreu a partir dos anos 50, especialmente no Terceiro Mundo, suscitou 
teorias ou políticas demográficas divergentes. Uma primeira teoria, dos neomalthusianos, defende que o 
crescimento demográfico  
dificulta o desenvolvimento econômico, já que provoca uma diminuição na renda nacional per capita e 
desvia os investimentos do Estado para setores menos produtivos. Diante disso, o país deveria desenvolver 
uma rígida política de  
controle de natalidade. Uma segunda, a teoria reformista, argumenta que o problema não esta na renda per 
capita e sim na distribuição irregular da renda, que não permite o acesso à educação e saúde. Diante disso 
o país deve promover  
a igualdade econômica e a justiça social.  
  
7Qual dos "slogans" a seguir poderia ser utilizado para defender o ponto de vista neomalthusiano?  
a) "Controle populacional - nosso passaporte para o desenvolvimento"  
b) "Sem reformas sociais o país se reproduz e não produz"  
c) "População abundante, país forte!"  
d) "O crescimento gera fraternidade e riqueza para todos"  
e) "Justiça social, sinônimo de desenvolvimento"  
  
 8 (Difícil) Qual dos "slogans" a seguir poderia ser utilizado para defender o ponto de vista dos reformistas?  
a) "Controle populacional já, ou país não resistirá."  
b) "Com saúde e educação, o planejamento familiar virá por opção!"  
c) "População controlada, país rico!"  
d) "Basta mais gente, que o país vai pra frente!"  
e) "População menor, educação melhor!"  
  



9(UFRN-Adaptado) A teoria reformista é uma resposta aos neomalthusianos. De acordo com essa teoria, é 
correto afirmar que:  
a) as precárias condições econômicas e sociais acarretam uma redução espontânea das taxas de 
natalidade.  
b) uma população jovem numerosa, devido às elevadas taxas de natalidade, é a causa principal do 
subdesenvolvimento.  
c) o controle da natalidade só será possível mediante rígidas políticas demográficas desenvolvidas pelo 
Estado.  
d) o equilíbrio da dinâmica populacional se dá pelo enfrentamento das questões sociais e econômicas. 
e) o controle de natalidade só é possível em países desenvolvidos. 
 
CESGRANRIO Entre 1800 e 2010 a população cresceu, aproximadamente, sete vezes (de 1 bilhão para 7 bilhões de 

habitantes), e a economia (PIB) aumentou cerca de 50 vezes. Hoje, pode-se dimensionar o impacto do ser humano na 
Terra por meio de uma metodologia utilizada para medir as quantidades de terra e de água (em termos de hectares 
globais – gha) que seriam necessárias para sustentar o consumo atual da população. 
 
ALVES, J. A Terra no limite. Revista Veja, ed. especial, ano 43, n. 2196, dez. 2010, p. 24. Adaptado. 
´ 
No contexto da sustentabilidade planetária, a metodologia acima é denominada 
A)    agroecologia 
B)    biorremediação 
C)    controle biológico 
D)    manejo ambiental 
E)    pegada ecológica 

 

10. (UFPE) Verifique os dados apresentados a seguir. 

 
 
Tomando-se por base esses indicadores sociais e econômicos, é correto afirmar que: 
a) desses países, apenas dois têm economia desenvolvida. 
b) os países 1 e 5 devem estar situados na Europa Ocidental. 
c) o país 4 encontra-se numa fase de recessão. 
d) os países 2 e 3 devem possuir um sistema econômico socialista. 

e) o país 5 é o único que possui uma economia desenvolvida. 

 
 
11) (Unifesp) Observa-se no Brasil atual um desequilíbrio entre gêneros na população brasileira, causado 
 
a) pela maior presença de mulheres no mercado de trabalho, que gera violência doméstica contra mulheres, 
resultando em mais homens no Brasil. 
b) pela violência urbana e pela maior exposição dos homens a acidentes, resultando no predomínio de 
mulheres no Brasil. 
c) pelo crescente desemprego estrutural e de separações, o que leva ao aumento de suicídio de mulheres e 
ao predomínio masculino entre a população brasileira. 
d) pela escolaridade mais elevada e pelos melhores salários pagos às mulheres, o que leva homens aos 
negócios ilícitos e à sua morte, levando à maior presença feminina. 
e) pelo extermínio de homens líderes sindicais e pelo confinamento de mulheres como escravas brancas, 
que geram um saldo populacional positivo de mulheres no país. 
 
 
 
12) (Urca) Sobre a dinâmica demográfica brasileira, assinale a opção falsa: 



a) as principais causas de mortes no início do século XX, ainda são as mesmas dos dias atuais, visto que 
não houveram mudanças no atendimento à saúde e controle de doenças da população; 
b) a população de um país (inclusive no Brasil), pode aumentar mediante dois processos: a diferença 
positiva entre o número de imigrantes e o número de emigrantes; e a diferença positiva entre o índice de 
natalidade e de mortalidade; 
c) crescimento natural ou vegetativo da população é a diferença positiva entre as taxas de natalidade e de 
mortalidade que, no caso brasileiro, é elemento principal de incremento demográfico; 
d) desde o final do século XIX, os índices de mortalidade no Brasil vêm diminuindo e isso se deve 
principalmente à melhoria das condições sanitárias e higiênicas como a vacinação em massa da população; 
e) a disseminação do uso de sulfas, antibióticos e inseticidas possibilitou o controle de grande número de 
enfermidades que, embora simples, causavam mortes prematuras. 
 
 
13) (Uem) Leia com atenção a notícia que se segue: 
França pagará 750 euros mensais por terceiro filho 
 
            O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros (cerca de R$ 2.050,00) por mês durante um 
ano a famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro ministro do país, Dominique 
Villepin. 
Folha de S. Paulo, 23/09/2005. Folha mundo, p. A-16. 
 
A medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada 
 
a) à política anti-imigração (xenófoba) e de purificação racial adotada pela França nas últimas décadas. 
b) às elevadas taxas de natalidade verificadas no país e em toda a Europa. 
c) à sobrecarga no sistema de previdência social francês, em que um número cada vez menor de  
jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. 
d) à aproximação do governo francês com as idéias da Igreja Católica, que proíbe o uso de métodos 
contraceptivos não naturais.  
e) à idéia imperialista de que o poderio econômico de uma nação está diretamente ligado ao tamanho de 
sua população. 
 
 
14) (Pucpr) Leia o texto a seguir: 
 
            “...Por causa da retração observada entre as famílias da classe média e alta, a cidade São Paulo 
está próxima de ver o que há pouco tempo se imaginava impensável: reduzir sua população. É uma 
tendência que já se percebe em algumas metrópoles brasileiras. Como chegam menos imigrantes e nascem 
menos crianças, o crescimento populacional paulistano está abaixo de 1,9%, fronteira da chamada taxa de 
reposição – morre mais gente do que nascem crianças ou chegam imigrantes. Os mais abastados, com as 
famílias encolhidas, sentem-se ilhadas diante da pobreza crescente, com as famílias ampliadas. ...” 
(DIMENSTEIN, Gilberto. A geração dos filhos únicos. Folha de São Paulo, 09/11/2003.) 
 
 
A respeito do tema tratado e com base no conteúdo do texto, é correto afirmar: 
I. Embora não ocorra na mesma proporção nas famílias de diferentes classes sociais, tem-se constatado 
nos últimos recenseamentos uma redução no número de filhos por casal. 
II. Já se percebe uma mudança de tendência no crescimento populacional de algumas metrópoles 
brasileiras, inclusive em São Paulo, a maior entre todas, onde há uma acentuada desaceleração no ritmo do 
crescimento vegetativo da cidade. 
III. Em conseqüência do aumento de postos de trabalho, decorrente da tendência neoliberal da economia 
brasileira, na última década do século XX  e no início do século XXI registra-se um significativo aumento de 
novos imigrantes em 
São Paulo, provenientes principalmente do interior do Nordeste do país. 
IV. A diminuição do tamanho das famílias, sobretudo as das classes média e alta, se relaciona, entre outras 
causas, com o fato de a população brasileira ser cada vez mais urbana, bem como com o crescente 
enquadramento da mulher no 
mercado de trabalho. 
V. A redução do número de filhos se manifesta como um fenômeno temporário, de curto prazo, associado 
diretamente à crise econômica atual que aflige o país, mas que não pode ser avaliado como uma tendência 
ou uma nova característica 
da demografia brasileira. 
Estão corretas: 



 
 
a) apenas I e III. 
b) apenas I, II e III. 
c) apenas I, II e IV. 
d) apenas II, III e V. 
e) II, III, IV e V. 
 
 
15) (Ufc) Os mecanismos regentes da dinâmica populacional são objetos de discussões teórico-ideológicas 
que orientam as ações adotadas para controlá-la. Sobre as teorias demográficas e a dinâmica populacional, 
é possível afirmar, de forma correta, que: 
 
a) os seguidores da teoria de Malthus, sobre a população, consideram o grande crescimento populacional 
um obstáculo ao desenvolvimento socioeconômico da humanidade, defendendo políticas de controle radical 
da natalidade entre as classes sociais mais pobres. 
b) o aumento da expectativa de vida da população mundial decorreu dos avanços da medicina, da higiene 
sanitária, da tecnologia alimentar e da alfabetização em massa, que elevou as taxas de natalidade e o 
crescimento vegetativo nos países em desenvolvimento. 
c) os métodos anticoncepcionais, difundidos em todo o mundo, eliminaram o risco de explosão demográfica 
e asseguraram taxas de natalidade e de crescimento vegetativo uniforme e equilibrado, nos diversos 
continentes e países entre as diferentes classes sociais que os habitam. 
d) o desenvolvimento técnico-científico permitiu a ocupação de áreas antes consideradas anecúmenas, 
como o norte da Ásia e a África Equatorial, que passaram a ser povoadas e populosas, devido ao grande 
crescimento demográfico nelas ocorrido no século XX. 
e) os movimentos migratórios são responsáveis pela difusão da população na Terra e pela existência de 
equilíbrio nas estruturas, por sexo, por idade e por ocupação, nos continentes, países ou regiões e lugares 
onde ocorrem mais intensamente. 
 
 
 
16) (Fgv) "Os países ricos, em função de sua renda mais elevada e conseqüente nível de consumo, são 
responsáveis por mais de metade do aumento da utilização de recursos naturais. A população dos países 
mais pobres do mundo paga, proporcionalmente, o preço mais elevado pela poluição e degradação das 
terras, das florestas, dos rios e dos oceanos, que constituem o seu sustento. Uma criança que nascer hoje 
em Nova lorque, Paris ou Londres vai consumir, gastar e poluir mais durante a sua vida do que 50 crianças 
em um país 'em desenvolvimento'." 
(Adapt.) Relatório do Desenvolvimento Humano/ PNUD, 1998. 
 
 
Baseando-se nos princípios explicativos das teorias demográficas, o texto acima: 
a) Concorda com a teoria Reformista, que atribui ao excesso populacional a causa da miséria no mundo, 
constituindo uma ameaça aos recursos naturais necessarios à sobrevivência humana. 
b) Comprova a teoria Neomalthusiana, que defende a necessidade de controlar a natalidade nos países 
pobres, para que eles possam atingir os níveis de desenvolvimento e consumo dos países ricos. 
c) Nega a teoria Malthusiana, que defende a elevação do padrão de vida e de consumo nos países pobres, 
entendendo a fecundidade como uma variável independente a ser controlada. 
d) Nega a teoria Neomalthusiana, que identifica uma população numerosa como principal causa do 
desemprego, pobreza e esgotamento dos recursos naturais. 
e) Comprova a teoria Malthusiana, que associa crescimento populacional e esgotamento dos recursos 
naturais, defendendo a necessidade de reformas socioeconômicas para preservá-los. 
 
 
 
17) (Ufrs) O tema do crescimento populacional é sempre controvertido. Estima-se que no ano I da Era Cristã 
o número de habitantes da Terra era de aproximadamente 250 milhões, passando para 500 milhões entre 
1600 e 1700, para 1 bilhão por volta de 1850 e para 2,5 bilhões em 1950. No ano de 1999, constatou-se 
que a população mundial ultrapassava os 6 bilhões. 
Sobre o crescimento populacional são feitas as seguintes afirmações. 
 
 
I - Mesmo que uma enorme quantidade de mulheres no mundo esteja atingindo a idade ideal de procriação, 
a taxa de fertilidade está diminuindo drasticamente em alguns países. 



II - Os Estados Unidos possuem uma das mais altas taxas de crescimento populacional entre os países 
industrializados. 
III - Deve-se enfatizar que o ritmo de crescimento da população mundial se acelerou muito a partir de 1800, 
principalmente pela rápida queda nos índices de mortalidade. 
IV - Atualmente a relação "número de habitantes × área produtiva necessária para a manutenção da vida de 
cada pessoa", em cada sociedade, nos diz que nos países centrais um cidadão se utiliza quatro vezes mais 
dos recursos ambientais do que uma pessoa nos países periféricos. Portanto, são os países centrais os 
responsáveis pelo maior consumo desses recursos. 
 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
 
 
18) (Pucpr) Considerando-se os dois últimos recenseamentos e as estimativas atuais sobre crescimento 
demográfico brasileiro, verifica-se: 
a) Cresceu a porcentagem de jovens. 
b) Diminuiu o número de velhos. 
c) Há menos mulheres. 
d) A base das pirâmides está mais larga nos últimos anos. 
e) Aumentou o número de adultos e idosos. 
 
 
 
19) (Mack) As conquistas femininas redefiniram o papel social da mulher. A sua maior participação no 
mercado de trabalho e, conseqüentemente, no orçamento doméstico, provocou também uma redefinição de 
seu papel perante a família. Invalidou-se a visão do homem como "chefe da casa" nas sociedades 
modernas. 
É conseqüência do fenômeno citado no texto: 
 
 
a) a redução das taxas de natalidade. 
b) o aumento do desemprego. 
c) o aumento da economia informal. 
d) o incremento do subemprego. 
e) a diminuição do desemprego. 
 
20) (Fgv) A evolução demográfica no decorrer dos séculos XIX e XX permite tecer várias considerações: 
 
I - O relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes foi rompido nos países desenvolvidos, já no século 
passado, e posteriormente nos países subdesenvolvidos, como resultado das transformações provocadas 
pelo processo de industrialização e urbanização. 
II - A mortalidade no mundo subdesenvolvido declinou após a Segunda Guerra Mundial, mas os índices de 
mortalidade infantil ainda são muito elevados. 
III - Os índices de esperança de vida ao nascer já são equivalentes entre os países subdesenvolvidos 
industrializados e os de industrialização clássica. 
IV - Uma característica marcante das últimas décadas foi a redução do número de filhos nos países 
desenvolvidos capitalistas e socialistas, transformação que não foi alcançada pelos "países emergentes". 
 
 
São verdadeiras apenas as afirmações: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) II e IV. 
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