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01. A questão aborda a temática da participação da mulher brasileira no mercado de trabalho, esta, que movida pela necessidade de 
contribuir para a manutenção da família, ou mesmo pelo desejo de obter realização profissional, está ao longo das décadas, cada vez 
mais presente no mercado de trabalho. Fato que pode ser facilmente observado no gráfico.

 Resposta: E

02. O Censo demográfico brasileiro é realizado periodicamente a cada 10 anos, sendo assim, o último ocorrido no território brasileiro, que 
corresponde ao décimo segundo censo, aconteceu em 2010. Entretanto, essas informações são atualizadas através do PNAD (Programa 
Nacional de Amostra de Domicílios). Entre as principais mudanças na estrutura da população, podemos perceber a redução do número 
de crianças e, simultaneamente, o crescimento do percentual de idosos. Essa mudança implicará na redução dos investimentos em 
educação, em contrapartida, deverão aumentar os gastos com previdência e saúde.

 Resposta: C

03. Supondo que os jovens sejam a faixa etária que mais utiliza a Internet, o Brasil, por ter uma população jovem superior (em termos 
relativos) à dos EUA e à da Europa, deve ter um tempo maior de uso da rede. Por outro lado, sabe-se que, na maioria dos países, o 
uso da Internet é concentrado nas populações de alta renda, descartando-se a igualdade de sua distribuição entre as classes A, B e C. 
Finalmente, a adesão ao sistema de banda larga por si só não garante uma mudança de comportamento do usuário.

 Resposta: A

04. O Censo demográfico demostrou que a sociedade brasileira mudou em termos demográficos e na composição plural das relações 
familiares. Os diferenciais de gênero e de geração são fundamentais para se compreender a complexidade e a diversidade das relações 
familiares do Brasil contemporâneo.

 Resposta: A

05. O recenseamento da população é realizado a cada 10 anos pelo IBGE, um dos aspectos mais importantes diz respeito à divisão 
da população segundo a cor da pele. Essa informação é importante para o estabelecimento de políticas públicas de correção de 
desigualdades. Contudo, a heterogeneidade da população é um fato de difícil medição, a exemplo da histórica dificuldade da definição 
de alguns termos como “pardos” e “indígenas”.

 Resposta: B
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