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01. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o órgão do Governo Federal responsável pela coleta e divulgação de dados. Os 
Censos demográficos buscam informações como as  Características gerais da população, emigração internacional, cor ou raça, etnia 
e língua Indígena, religião, pessoas com deficiência, educação, deslocamento, trabalho, rendimento, famílias, domicílios, nupcialidade, 
fecundidade, migração, mortalidade.

 Resposta: E

02. O Censo Demográfico 2010 registram uma população de 192 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 1,2% ao ano, 
que é a mais baixa já observada no país, refletindo o declínio da fecundidade observado nos anos 2000. A queda de fecundidade, 
aliada à redução da mortalidade infantil, no Brasil, vem modificando rapidamente a distribuição etária da população, principalmente 
em relação aos pesos relativos das populações jovem e idosa. As tendências e hipóteses, segundo as projeções populacionais, revelam 
que, para as próximas décadas, o crescimento da população de mais de 60 anos se dará tanto em termos relativos como absolutos.

 Resposta: E

03. Questão clássica de interpretação de gráfico. Vale reafirmar a maior participação da mulher no mercado de trabalho. Muitas vezes as 
remunerações são mais baixas para as mesmas.

 Resposta: B

04. O Brasil foi a quarta nação americana que mais recebeu imigrantes, num total de 4,5 milhões de pessoas. Entre aqueles que mais 
aportaram estão os portugueses, italianos, espanhóis, alemães, entre outros. É notória a participação de imigrantes de colonos europeus 
na região Sul do país.

 Resposta: A

05. Esta questão exige perspicácia do candidato, pois a dobradinha de fontes pode confundir. Faz-se necessário, então, perceber a 
intenção dos dois textos iniciais e confrontá-los com as obras dos famosos autores para chegar na resposta. Freire e Fernandes falam, 
respectivamente, de mistura e segregação racial no Brasil.

 Resposta: E

06. O declínio contínuo do percentual da população brasileira, na faixa etária de 0 a 14 anos, observável no gráfico, representa a diminuição 
em números absolutos desse segmento desse percentual da população, o que corresponde à população em idade escolar. Com essa 
redução, o investimento em escola desse segmento deve diminuir, para que não haja capacidade ociosa.

 Resposta: C

07. Miscigenação significa cruzamento. A população brasileira formou-se a partir de três grupos étnicos básicos: o indígena, o branco e o 
negro. A intensa miscigenação (cruzamentos) ocorrida entre esses grupos deu origem aos numerosos mestiços ou pardos (como são 
chamados oficialmente), cujos tipos fundamentais são os seguintes: mulato (branco + negro), o mais numeroso; caboclo ou mameluco 
(branco + índio) e cafuzo (negro + índio), o menos numeroso.

 Resposta: D

08. Pirâmide etária, também conhecida como pirâmide demográfica ou pirâmide populacional, é uma ilustração gráfica que mostra a 
distribuição de diferentes grupos etários em uma população (tipicamente de um país ou região do mundo), em que normalmente 
cria-se a forma de uma pirâmide. Esse gráfico é constituído de dois conjuntos de barras que representam o sexo e a idade de um 
determinado grupo populacional. Na análise da pirâmide, se pode observar, além da distribuição da população por faixa etária, a sua 
distribuição por sexo, o comportamento de indicadores como natalidade, mortalidade, esperança de vida, bem como se ter uma noção 
a respeito da mão de obra disponível.

 Resposta: B

09. Na questão são apresentadas três tipos diferentes de pirâmides, pertencentes simultaneamente às nações subdesenvolvidas, em 
desenvolvimento e de elevado grau de desenvolvimento social e econômico.

 Resposta: B

10. A estrutura da população deve ser analisada considerando sua distribuição por gênero, idade, estrutura ocupacional, renda e outros 
indicadores, que expressam os aspectos quantitativos e qualitativos da sociedade.

 Resposta: A
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