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DINÂMICA POPULACIONAL 
 

1. (UFRGS 2016) Observe o gráfico abaixo, sobre a fecundidade no Brasil. 

 

 

 

Considerando as informações contidas no gráfico, é correto afirmar que  

a) o Brasil é um país onde os casais têm muitos filhos, colocando os estudiosos em alerta quanto à possibilidade de 
explosão populacional.    

b) o declínio da taxa de fecundidade deve-se ao aumento da mortalidade infantil, observado nos últimos anos.    

c) a quantidade de filhos no Brasil é compatível com a caracterização de país de Terceiro Mundo, pois pobres têm 
muitos filhos.    

d) o gráfico é demonstração exemplar do poder das mulheres sobre seus corpos.    

e) o declínio da fecundidade para um patamar inferior a 2 coloca o Brasil com índice abaixo da taxa de reposição da 
população, significando que, nos próximos anos, a população nascida no país deve diminuir.    

 

2. (UFRGS 2016) Observe o infográfico sobre o nível de instrução dos brasileiros com 10 anos ou mais. 
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Com base no infográfico, é correto afirmar que  

a) os brancos predominam no grupo de pessoas sem instrução e ensino fundamental incompleto.    

b) as mulheres são maioria entre aqueles que possuem nível superior completo.    

c) o número de pardos e pretos que têm o ensino fundamental completo é menor do que aqueles que têm o ensino 
médio completo.    

d) mais da metade da população brasileira tem o ensino fundamental completo.    

e) mulheres são minoria entre os indivíduos com ensino fundamental completo.    

 

3. (UEG 2016) Considere os dados sobre a taxa de crescimento e evolução populacional do estado de Goiás no gráfico 
a seguir: 

 

 

A análise dos dados apresentados nos gráficos leva a inferir que   

a) o período posterior ao ano de 1970 registrou queda na taxa de crescimento da população total do estado de Goiás.     

b) a baixa taxa de crescimento populacional verificada entre 1980 e 1991 foi resultante do aumento da taxa de 
mortalidade.     

c) a população do estado de Goiás atingirá no ano de 2030 um total de 10 milhões de habitantes, seguindo a atual 
taxa de crescimento.     

d) o crescimento populacional mais acentuado verificado até o ano de 1980 deveu-se à chegada de populações 
oriundas do Nordeste.     

 

4. (UFRGS 2016) Observe o gráfico abaixo. 

 

Sobre a distribuição da população mostrada pelo gráfico, é correto afirmar que  
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a) a base estreita é o resultado da baixa fecundidade atual no Brasil, ao mesmo tempo em que se percebe a 
expectativa de vida maior das mulheres.    

b) a base estreita é o resultado da alta taxa de natalidade, ao mesmo tempo em que se percebe a baixa expectativa de 
vida da população.    

c) a base estreita é o resultado da alta taxa de mortalidade, ao mesmo tempo em que se percebe a igualdade entre os 
sexos.    

d) a base estreita é o resultado da alta taxa de mortalidade infantil, ao mesmo tempo em que se percebe a maior 
quantidade de população masculina.    

e) as causas da base estreita da pirâmide, com os dados disponíveis atualmente no país, não podem ser determinadas.    

 

5. (UERJ 2016) O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é composto por três indicadores: 
longevidade, educação e renda. No Brasil, o IDH-M cresceu 47,5% entre 1991 e 2010, conforme os mapas. 

 

Geograficamente, o desenvolvimento humano no Brasil apresenta mudanças decorrentes dos seguintes fatores 
principais:  

a) erradicação do analfabetismo – elevação do PIB    

b) desaceleração do desemprego – incremento da industrialização    

c) decréscimo da natalidade – crescimento da qualificação profissional    

d) diminuição da mortalidade infantil – aumento da expectativa de vida    

 

6. (UFRGS 2016) Observe o mapa abaixo. 
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Considere as informações abaixo, contidas no mapa, sobre Mulheres Economicamente Ativas em 2010 no mundo. 

I. Os países mais ricos têm, proporcionalmente, maior quantidade de mulheres que participam do mercado de 
trabalho. 

II. O mapa mostra que a participação da mulher nas atividades econômicas está presente na maior parte dos países. 

III. Os países considerados menos desenvolvidos possuem a maior participação relativa das mulheres na população 
economicamente ativa. 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.     b) Apenas II.     c) Apenas I e III.     d) Apenas II e III.    e) I, II e III.    

 

7. (UFJF/PISM 2 - 2016) Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, 
outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a 
criação. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo 
ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. 

Fonte:<http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntasfrequentes-patente#patente>. Acesso 
em: 10 out. 2015. 

País 
Índice de Desenvolvimento 

Humano (2015) 
Percentual de patentes registradas por pessoas que 

moram fora de seu país (2007-2012) 

Mauritânia 0,487 100 

Brasil 0,744 16,8 

Japão 0,890 1,2 

EUA 0,914 1,5 
Fonte: <http://www.pnud.org.br/arquivos/RDH2014es.pdf>. Acesso em: 10 out. 2015. 

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf>. Acesso em: 10 out. 2015. 

 

A leitura do texto e os dados do quadro permitem concluir que:  

a) o registro de patentes por pessoas que moram fora de seu país indica que elas tem uma condição de vida muito 
favorável.    

b) os nascidos em países de baixo Índice de Desenvolvimento Humano não têm demonstrado esforços para criarem 
inovação.    

c) a emigração de cientistas não ocorre em países com elevados Índices de Desenvolvimento Humano.    

d) quanto menor o número de patentes produzidas pelos cientistas mais o país se desenvolve.    

e) a chamada “fuga de cérebros” agrava a situação de dependência nos países de menor Índice de Desenvolvimento 
Humano.    

 

8. (UFRGS 2016) Observe o mapa abaixo. 
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Considere as afirmações abaixo, sobre a questão dos refugiados. 

I. Os refugiados procuram principalmente países considerados ricos e desenvolvidos. 

II. Estados Unidos, Alemanha e França são os países que mais recebem refugiados. 

III. O maior número de refugiados localiza-se em países da África e da Ásia. 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas III. d) Apenas I e II.     e) I, II e III.    

 

9. (FGVRJ 2016)   

 

 

Com relação aos recentes fluxos migratórios para a Europa, analise as afirmações a seguir. 

I. Os imigrantes que atravessam o Mediterrâneo clandestinamente provêm, principalmente, de regiões em conflito na 
África, como, por exemplo a Nigéria, campo de atuação da guerrilha de Boko Haram. 

II. As motivações que mobilizam os imigrantes são a fuga das áreas de conflito, a obtenção de refúgio político e a 
possibilidade de ingressar no mercado de trabalho da União Europeia. 

III. Os fluxos migratórios estão associados às dinâmicas geopolíticas dos países e regiões de origem dos imigrantes, 
como no caso dos refugiados da guerra na Síria, agravada pela atuação do grupo Estado Islâmico na região. 

Está correto o que se afirma em  

a) III, apenas.     b) I e II, apenas.  c) I, apenas.  d) II, apenas.  e) I, II e III.    

 

10. (G1 - IFSUL 2016) Ao longo do século XX, a taxa de 
variação da população do Brasil foi sempre positiva, 
ou seja, em crescimento. Essa taxa leva em 
consideração o crescimento vegetativo mais o saldo 
migratório por unidade de tempo.  

 

Assim sendo, é correto afirmar que, no século XX  

a) M I E N.       

b) N I M E.       

c) N E M I.       

d) M N E I.       

 

   

11. (PUCPR 2016) Em agosto de 2013, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a 
projeção de que a “população brasileira continuará 

crescendo até 2042, quando deverá chegar a 228,4  

milhões de pessoas. A partir do ano seguinte, ela 

diminuirá gradualmente e estará em torno de 218,2  

milhões em 2060”. 

Adaptado de IBGE – Sala de imprensa. População brasileira 
deve chegar ao máximo (228,4 milhões) em 2042. Disponível 

em: 

<http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&i
d=1&busca=1&idnoticia=2455>.  

Acesso em: 15 ago. 2015. 
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A redução do ritmo de crescimento nas próximas três 
décadas e a diminuição da quantidade de brasileiros a 
partir de 2043 são reflexos principalmente  

a) da queda da taxa de fecundidade da mulher 
brasileira.    

b) do aumento da expectativa de vida.    

c) da atual implantação de políticas de controle 
populacional.    

d) da evasão de brasileiros em direção aos países 
desenvolvidos, devido à crise econômica iniciada a 
partir de 2004.    

e) da mudança do perfil da população brasileira de 
uma nação jovem para um país de idosos.    

 

12. (UNISC 2016) A imagem abaixo apresenta a 
Pirâmide Etária brasileira, produzida por meio dos 
dados do Censo Demográfico de 2010. Tendo em vista 
suas informações e conhecimentos relativos às 
populações, analise as afirmativas que se seguem:  

 

 

 

I. O número de idosos no Brasil, de acordo com a 
Pirâmide Etária, é baixo em relação ao número de 
jovens e adultos. Deste modo, podemos afirmar que 
se trata de uma pirâmide jovem. 

II. De acordo com a Pirâmide Etária, no Brasil, a 
expectativa de vida das mulheres é maior que a dos 
homens. 

III. A pirâmide etária brasileira assemelha-se às 
pirâmides da maioria dos países desenvolvidos, tendo 
em vista que sua base é mais larga que o seu topo. 

IV. Considerando a pirâmide etária brasileira, pode-se 
dizer que a população, nos próximos anos, tende a ser 
cada vez mais jovem. 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.    

b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.    

c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.    

d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.    

e) Todas as afirmativas estão corretas.    

 

13. (UNESP 2016)   

 

A síntese dos dados apresentados pelo gráfico permite 
afirmar que:  

a) o índice de esgoto a céu aberto na região Sudeste, 

em contraste com os resultados superiores a 70%  de 

atendimento em identificação do logradouro, 
iluminação, pavimentação, arborização, bueiros e 
depósitos de lixo, indica grandes disparidades 
socioeconômicas entre seus habitantes.    

b) os menores índices nacionais em calçada e rampas 
na região Sul, contrastantes com os maiores 
parâmetros em iluminação, pavimentação, 
arborização e esgoto a céu aberto, expressam as 
piores condições de vida para pedestres e deficientes 
físicos.    

c) mesmo apresentando os menores índices nacionais 
para a identificação do logradouro, iluminação, 
pavimentação, arborização, bueiros e depósitos de 
lixo, a região Norte não enfrenta deficiências em 
saneamento básico e na circulação de pedestres.    

d) ainda que tenha apresentado os maiores índices 
nacionais em identificação do logradouro, iluminação, 
pavimentação, arborização, bueiros e depósitos de 
lixo, a região Nordeste enfrenta problemas com 
infraestruturas básicas em tratamento de esgoto e 
vias adaptadas a deficientes físicos.    

e) os resultados encontrados na região Centro-Oeste 
para os índices de esgoto a céu aberto, meio-fio, 
calçada e rampas são acompanhados pelos menores 
percentuais nacionais na identificação do logradouro, 
iluminação e pavimentação, fundamentais para 
garantir melhores condições de vida.    
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14. (UNESP 2016)   

 

A charge ironiza uma das variáveis que compõem o 
cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano 
proposto pela Organização das Nações Unidas, a 
saber,  

a) a renda, pela referência ao dia em que as 
personagens almoçaram.    

b) a expectativa de vida, pela alusão ao 
condicionamento físico da personagem que move o 
carrinho.    

c) a renda, pela referência aos objetos de alto valor 
agregado que as personagens carregam.    

d) a escolaridade, pela alusão à língua portuguesa 
empregada em sua forma padrão pelas personagens.    

e) a mobilidade, pela referência ao meio de transporte 
utilizado pelas personagens.    

 

15. (ESPCEX/Aman 2016) No estudo sobre 
demografia, são utilizados vários instrumentos, 
teóricos e práticos, que possibilitam aos organismos 
internacionais a obtenção de subsídios para 
elaboração de políticas econômicas e sociais. A curva 
de crescimento demográfico é um exemplo. A partir 
desta, é possível obter informações acerca do estágio 
da transição demográfica em que se encontram 
determinadas sociedades, isto é, torna-se possível 
conhecer a dinâmica de suas taxas de natalidade e de 
mortalidade ao longo do tempo. 

 

A partir da análise da curva de crescimento da 
população mundial, pode-se afirmar que: 

I. a humanidade, como um todo, percorre o último 
estágio da transição demográfica, considerando-se 
apenas as taxas médias de crescimento da população 
mundial. 

II. as taxas de natalidade apresentam nítido declínio, 
enquanto as taxas de mortalidade praticamente se 
estabilizam; contudo, na Europa, as taxas de 
mortalidade tendem a crescer um pouco. 

III. a quase totalidade dos países em desenvolvimento 
já exibe taxas de crescimento vegetativo iguais às dos 
países desenvolvidos. 

IV. a África ainda apresenta as taxas de natalidade 
mais elevadas do planeta, enquanto a Ásia já alcançou 
a média mundial de crescimento vegetativo. 

V. o Oriente Médio, assim como a Ásia e a América 
Latina, apresenta dinâmica de crescimento 
populacional que avança para o último estágio da 
transição demográfica. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as 
afirmativas corretas.  

a) I, III e IV    

b) II, III e V    

c) II, IV e V    

d) I, II e IV    

e) I, III e V    

   

16. (FATEC 2016) No final do século XVIII, o 
economista inglês Thomas Malthus escreveu um livro, 
no qual trabalhou a ideia de que a fome e a miséria 
são decorrentes do descompasso entre o crescimento 
populacional e a produção de alimentos.  

 

Segundo Malthus,  

a) o ritmo do crescimento populacional tende a 
diminuir à medida que os investimentos em educação 
aumentam.    

b) o crescimento demográfico acelera a retirada dos 
recursos naturais, causando danos irreversíveis ao 
meio ambiente.    

c) o crescimento acelerado da população nos países 
subdesenvolvidos é consequência e não a causa da 
miséria e da pobreza.    

d) o aumento da população ocorre em progressão 
geométrica e a produção de alimentos aumenta em 
progressão aritmética.    

e) o aumento da população faz com que os governos 
invistam cada vez mais em saúde, deixando de lado os 
investimentos produtivos.    

   

17. (UEMG 2016) O Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados-ACNUR emitiu comunicado 
mundial que identifica algumas razões que motivam o 
êxodo de asiáticos e africanos para a Europa.  

Com base num trabalho contínuo de 
acompanhamento e avaliação, e também a partir dos 
resultados de discussões em grupo e do contato diário 
com refugiados na Jordânia, Líbano, Egito, Iraque e 
Síria, o ACNUR identificou os principais fatores que 
motivam os emigrantes a buscar refúgio fora da 
região, principalmente na Europa.  
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Considerando o fluxo populacional apresentado no 
trecho acima, e as informações vinculadas pela mídia, 
é CORRETO afirmar que   

a) a maioria dos deslocados sírios que viajaram para o 
Iraque possui um sentimento de segurança e 
confiança em relação ao seu país.     

b) as pessoas dos grupos minoritários veem a 
migração como solução para a sua segurança física e 
socioeconômica.     

c) o agravamento que os refugiados enfrentam no 
exílio permite que as crianças continuem seus estudos 
regulares nos países europeus.     

d) o perigo do terrorismo islâmico e o assentamento 
demográfico no campo, salvo raras exceções, 
promoveram um período de grande agitação nas 
cidades.    

   

18. (ESPCEX/Aman 2016) O IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) é usado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
para avaliar o nível de bem-estar social de um país.  

 

Sobre o IDH, podemos afirmar que 

I. o cálculo desse índice é feito com base nos seguintes 
indicadores socioeconômicos: longevidade, nível de 
instrução e PIB per capita. 

II. tal como o coeficiente de Gini, os valores do IDH 
variam entre 0 e 1, e quanto mais próximos a zero, 
mais elevado será o IDH, isto é, melhores serão as 
condições de vida de um país. 

III. o Brasil possui um IDH que o classifica acima da 
média de muitos países em desenvolvimento, porém 
encontra-se ainda atrás de países como a Argentina e 
o Uruguai. 

IV. os IDHs apresentados pelos estados do Maranhão e 
de Alagoas, no Nordeste brasileiro, estão entre os 
piores do mundo, inferiores aos de países africanos, 
como Zimbábue e Lesoto. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as 
afirmativas corretas.  

a) I e III  b) II e IV  c) III e IV  

d) I, II e III e) I, II e IV    

   

19. (UFRGS 2016) O deslocamento diário de pessoas 
entre municípios que fazem parte de uma mesma 
região metropolitana é denominado de  

a) migração pendular.    

b) migração internacional.    

c) migração interestadual.    

d) emigração.    

e) êxodo rural.    

20. (UNISINOS 2016) “A crise dos refugiados que 
chegam à Europa divide europeus sobre a forma de 
gerir o fluxo de deslocados, em sua maioria fugitivos 
da Síria. Após a comoção causada pela imagem do 
menino sírio Aylan Kurdi morto às margens do Mar 
Egeu, o grande número de refugiados que chegaram à 
Europa e o uso de novas rotas além do Mediterrâneo 
levaram a União Europeia (UE) e a ONU a exigir 
soluções para o drama humanitário”  

(Zero Hora, Porto Alegre, 5 de setembro de 2015. p. 6. 
Adaptação.).  

 

Imediatamente após este trágico acontecimento – 
apenas um entre tantos outros menos visíveis –, dois 
países europeus anunciaram iniciativa conjunta para 
“organizar a recepção dos refugiados e uma 
distribuição equitativa das famílias na Europa”.  

Entre estes países, está o mais rico da Europa hoje, o 
qual prevê receber cerca de 800 mil pedidos de asilo 
em 2015. Qual é esse país?   

a) Alemanha.     

b) França.     

c) Reino Unido.     

d) Suécia.     

e) Itália.    

 

GABARITO 

1. E 
2. B 
3. A 
4. A 
5. D 
6. D 
7. E 
8. C 
9. E 
10. B 
11. A 
12. B 
13. A 
14. A 
15. D 
16. D 
17. B 
18. A 
19. A 
20. A 
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