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1-Com relação à demografia, considere as seguintes 
afirmativas. 
I - Taxa de natalidade é o número de nascidos vivos 
registrados em um ano por cem mil habitantes. 
II - Taxa de crescimento vegetativo é a diferença entre a 
taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. 
III - Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por 
mulher em idade de procriar, que, por convenção, tem 
entre 15 e 49 anos. 
IV - Taxa de mortalidade é o número de óbitos registrados 
em um ano por mil habitantes. 
V - Taxa de mortalidade infantil é a relação entre o número 
de óbitos de crianças com menos de um ano, multiplicado 
por mil, e o número de crianças nascidas vivas durante o 
ano civil. 
 
É correto afirmar que: 
a) II, III e IV são verdadeiras. 
b) apenas III, IV e V são verdadeiras. 
c) I, II, IV e V são verdadeiras. 
d) apenas I, II e IV são verdadeiras. 
 
2-Sobre conceitos gerais de demografia, assinale a 
alternativa correta. 
a) O crescimento vegetativo tem aumentado 
significativamente na França e na Alemanha, devido ao 
elevado PIB desses países. 
b) Os países em que a população rural é predominante e 
nos quais são largamente utilizadas técnicas tradicionais 
de cultivo do solo apresentam taxas de crescimento 
vegetativo muito altas, visto que a boa qualidade de vida 
no campo reduz as taxas de mortalidade e eleva a 
esperança de vida. 
c) Devido a fatores socioeconômicos e culturais, 
observa-se uma tendência à diminuição gradativa do ritmo 
de crescimento vegetativo em escala mundial. A 
população, porém, continua crescendo em termos 
absolutos. 
d) Após a Segunda Guerra Mundial, com base na teoria de 
Malthus, estabeleceu-se o consenso de que a fome é 
produto exclusivo da explosão demográfica. 
e) O crescimento populacional tende a ser menor nos 
países subdesenvolvidos, uma vez que as taxas de 
mortalidade desses países têm se mantido muito altas. 
 

3-Sobre a demografia brasileira, são feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I. A combinação do aumento das taxas de fecundidade 
com a diminuição das taxas de mortalidade aponta para 
uma tendência de envelhecimento da população. 
II. Assim como a fecundidade do passado determina o 
crescimento atual da população, a fecundidade atual 
determinará o crescimento futuro. 
III. Fatores externos são a causa mais freqüente da 
mortalidade entre os jovens (dos 15 aos 19 anos). 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas II e III. 
 
4-Os Censos Demográficos mostram que, da década de 80 
em diante, diminuiu o fluxo migratório do Nordeste para 
o Sudeste e, em especial, para a Grande São Paulo. Isso 
se deu em virtude da redução da taxa média anual de 
crescimento econômico e do redirecionamento parcial 
desse fluxo migratório para outros destinos. 
Com base no enunciado e nos conhecimentos de 
demografia, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A desconcentração da atividade econômica fez das 
cidades médias do interior, como Campinas e Ribeirão 
Preto, importantes focos de atração populacional. 
b) Há um fluxo migratório do Sudeste para o Nordeste, 
devido ao retorno de nordestinos que não encontraram 
boas oportunidades e também de outros que obtiveram 
sucesso com a migração. 
c) Devido ao dinamismo da fronteira agrícola, o 
Centro-Oeste possui um alto percentual de habitantes que 
nasceram em outras regiões ou que não residem na 
mesma cidade onde nasceram. 
d) A redução dos fluxos migratórios foi resultado da 
desindustrialização provocada pela crise do Estado e pela 
abertura comercial, respectivamente nos anos 80 e 90.  
e) O semi-árido nordestino continua sendo uma área de 
expulsão populacional, mas seus fluxos migratórios vão 
predominantemente para as capitais regionais, como 
Salvador. 
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5-“O BRASIL ESCAPOU DA SUPERPOPULAÇÃO 
O país já teve taxa de fecundidade de nação africana – 
5,8 filhos por mulher, em 1970. Se essa taxa se 
mantivesse, a população hoje seria de 300 milhões de 
habitantes. Como essa taxa caiu para 1,8 filho por mulher, 
a população atual é de 193 milhões. [...]” 
(REVISTA VEJA. São Paulo: Ed. Abril, a. 43, n. 27, p. 97, 7 
jul. 2010.) 
A taxa de fecundidade é um dos fatores da dinâmica 
populacional e reflete várias tendências da sociedade 
brasileira e mesmo mundial. Escolha a alternativa correta 
sobre a demografia e sua dinâmica: 
a) O crescimento da população mundial sempre causou 
polêmicas. No século XVIII, Thomas Malthus já alertava 
sobre a falta de alimentos para uma população mundial 
que cresceria descontroladamente e divulgou a sua teoria 
demográfica. Essa teoria não foi mais utilizada, uma vez 
que a produção de alimentos atende a toda a população 
mundial. 
b) O custo de formação do indivíduo é maior nos países 
desenvolvidos em razão da necessidade de dar educação 
mais completa, de maior quantidade de roupas, material 
escolar, aparelhos eletrônicos e proibição 
de trabalho para menores. Tudo isso pode levar a um 
aumento da taxa de natalidade. 
c) O superpovoamento é sempre relativo e se altera com 
as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. Os países 
mais desenvolvidos foram os primeiros a terem suas taxas 
de natalidade em declínio, e um aumento da expectativa 
de vida, seguidos de imediato pelos países mais pobres. 
d) Quando a taxa de fecundidade de um país é muito baixa 
(inferior a 2,1%), compromete a reposição da população 
que morre, ocorrendo, muitas vezes, falta de mão-de-obra 
e levando a um incentivo às migrações. 
e) A dinâmica demográfica dos homens pode ser explicada 
somente pelos mecanismos naturais, desconsiderando os 
mecanismos culturais e econômicos de regulação. 
 
6-Sobre a política demográfica brasileira, analise as 
sentenças. 
I. Manteve-se fortemente natalista até a década de 1950. 
II. Nessa época, o governo acreditava que o alto 
crescimento vegetativo era fator de progresso. 
III. Nenhuma política estatal de controle da natalidade foi 

adotada, mas o Estado apoiava os programas 
de redução da natalidade. 
IV. A política demográfica dos governos militares 
brasileiros pós-1964 foi marcada por atos 
contraditórios. 
Estão corretas: 
A) apenas I e II. 
B) apenas II e III. 
C) apenas I, II e IV. 
D) apenas III e IV. 
E) I, II, III e IV 
 
7-“Acompanhando uma tendência mundial, o 
crescimento da população brasileira vem diminuindo nas 
últimas quatro décadas. [...] Além de estar crescendo 
menos, a população brasileira também apresenta 
outra característica: o envelhecimento.” (Coleção 
Almanaque Abril. no 4. 2004. p.  
Este processo de mudanças no perfil da população 
brasileira, que é denominado “transição demográfica”, tem 
como características: 
I. O aumento da longevidade e da queda da fecundidade e 
da mortalidade, sobretudo, com o progresso da medicina e 
das condições sanitárias. 
II. A diminuição do número de filhos por famílias em razão 
das transformações econômicas e sociais que levaram a 
mulher ao mercado de trabalho. 
III. A mudança no desenho da pirâmide etária brasileira 
que passa a apresentar base mais estreita e topo mais 
largo. 
IV. O aumento da participação dos homens na pirâmide 
etária, que passaram a viver mais que as mulheres, as 
quais, tornaram-se mais expostas à mortalidade por 
homicídios e acidentes. 
Estão corretas apenas as proposições 
a) I, II e III. 
b) III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II e III. 
e) I, II e IV. 
 
8- Observe a charge. 
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O ritmo do crescimento demográfico da espécie humana 
perante os recursos naturais disponíveis no planeta gera 
polêmica entre cientistas há, pelo menos, dois séculos. 
A ilustração expressa uma perspectiva sobre o crescimento 
da população mundial coerente com a seguinte teoria de-
mográfica: 
(A).   liberal. 
(B).   malthusiana. 
(C).   marxista. 
(D).   neomalthusiana. 
(E).   reformista. 
 
9-Um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da 
população de uma determinada área é realizado a partir 
do conhecimento e da compreensão dos seus indicadores 
demográficos. Em relação a alguns desses indicadores, 
analise as proposições abaixo. 
    I. [      ] A densidade demográfica é obtida a partir 
da divisão da superfície territorial de um lugar pela sua 
população absoluta. 
  II. [      ] A taxa de fecundidade é um indicador 

populacional que influencia diretamente o 
comportamento de um outro indicador, o da natalidade. 
III. [      ] A taxa de mortalidade infantil identifica o 
número de óbitos de crianças menores de um ano. 
IV. [      ] O crescimento vegetativo é calculado com 
base nas taxas de natalidade, mortalidade e migração. 
  V. [      ] O superpovoamento de uma área não é 
identificado apenas pela densidade demográfica, mas 
também pelas condições socioeconômicas existentes. 
As alternativas verdadeiras são: 
(A).   I e IV apenas. 
(B).   I, II e III apenas. 
(C).   I, III, IV e V apenas. 
(D).   II, III e IV apenas. 
(E).   II, III e V apenas. 
 
 
10-Observe a afirmação: 
Há somente um homem excedente na Terra: Malthus. P. J. 
Proudhon Com essa frase, o líder anarquista procurava 
criticar: 
(A).   a tese de que a diminuição gradual da população, a 
partir das mudanças implementadas pela Revolução 
Industrial e urbanização, comprometeria o chamado 
“exército de reserva”. 
(B).   a tese do crescimento geométrico da produção 
alimentar em contraposição ao crescimento aritmético da 
população. 
(C).   os marxistas que faziam a apologia do crescimento 
demo- gráfico do proletariado como estratégia 
revolucionária. 
(D).   a tese reformista em não reconhecer que o 
crescimento demográfico descontrolado supera e 
compromete a produção alimentar que cresce em ritmo 
aritmético. 
(E).   a tese demográfica proposta por Thomas Malthus 
em atribuir ao crescimento demográfico a 
responsabilidade pelas mazelas sociais. 
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