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1 - Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, 

quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número 

relativamente baixo. A essa relação de população X área, damos o nome de: 

a) Taxa de crescimento. 

b) Índice de desenvolvimento. 

c) Densidade demográfica. 

d) Taxa de natalidade. 

e) Taxa de fertilidade. 

 

2 - 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 ideias da Igreja Católica, que proíbe o 

uso de métodos contraceptivos não naturais. 

e) à ideia imperialista de que o poderio econômico de uma nação está diretamente 

ligado ao tamanho de sua população. 

 

3 - O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características 

da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá 

chegar, nas próximas décadas, a 30% da população total. Graças aos avanços da 

medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função 

do: 

 

a) Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. 

b) Aumento da natalidade e diminuição da longevidade. 

c) Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. 

d) Aumento da longevidade e do crescimento vegetativo. 

e) Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. 

 

4 - A população mundial está concentrada sobretudo nos países subdesenvolvidos, 

ainda que alguns desenvolvidos estejam entre os mais populosos. Em termos 

absolutos, qual é o continente mais populoso? 

a) Oceania. 

b) Ásia. 

c) Europa. 

d) África. 

e) América. 

 



5 - Sobre a economia e o desenvolvimento brasileiros na atualidade, é correto 

afirmar que: 

a) a atual renda per capita permite classificar o poder aquisitivo dos brasileiros 

como muito elevado. 

b) a esperança de vida do brasileiro é a mesma em todo o território nacional. 

c) a geração de renda proporcionada pela economia informal é relevante para o 

desenvolvimento do país. 

d) o atual nível de desenvolvimento brasileiro não foi acompanhado por mudanças 

de práticas culturais nem de hábitos de consumo, os quais permanecem 

semelhantes aos que existiam nos anos 50. 

e) o setor primário já não exerce influência na balança comercial brasileira e, 

portanto, não interfere no nível de desenvolvimento do país. 

 

 

Leia o texto e responda as questões a seguir. 

 

Em novembro de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

anunciou os primeiros resultados do último Censo. A população brasileira atingiu 

190.732.694 habitantes. O aumento de 12,3% da população nos últimos 10 anos 

ficou bem abaixo dos 15,6% observados na década anterior. A redução no ritmo de 

crescimento da população brasileira é uma tendência que vem sendo registrada 

desde os anos 1950. 

O Censo revelou, ainda, que continua o crescimento da população urbana, o 

surgimento de novos fluxos migratórios, o envelhecimento populacional, o 

predomínio da população feminina, dentre outros. (SOMOS..., 2011, p. 53). 

Considerando o texto e os conhecimentos sobre os primeiros resultados extraídos 

do Censo de 2010, 

  

 6 - Cite duas razões que contribuíram ainda mais para a redução no ritmo de 

crescimento da população absoluta, no Brasil, na última década; 

 

7 - Destaque dois aspectos que explicam a ocorrência de novos fluxos migratórios 

no Brasil. 

 

Gabarito 

1 – C  

2 – C 

3 – A 

4 – B 

5 – C 

 


