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1. (UFPE) 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:
abaixo
I. A densidade demográfica é obtida a partir da divisão da superfície territorial de um lugar pela sua
população absoluta.
II. O crescimento vegetativo é calculado com base nas taxas de natalidade, mortalidade e migração.
III. O superpovoamento de uma área não é identificado
identificado apenas pela densidade demográfica, mas também
pelas condições socioeconômicas existentes.
IV. A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de crianças menores de um ano.
V. A taxa de fecundidade é um indicador populacional que influencia
influencia diretamente o comportamento de um
outro indicador, o da natalidade.
A sequência correta é:
A) I, II e III estão corretas.
B) II e III estão corretas.
C) III, IV e V estão corretas.
D) Todas estão corretas.
2. (FEI-SP) Observe atentamente as pirâmides etárias da população brasileira que se encontram a seguir:

A) a primeira pirâmide populacional é típica de um país em desenvolvimento – maioria da população é
jovem –,, já a segunda aponta para um país subdesenvolvido, onde
onde as altas taxas de mortalidade infantil
fazem com que a população mais jovem “encolha”.

B) as melhores condições de vida no campo geraram um aumento de expectativa de vida da população,
mas não tiveram impacto sobre as elevadas taxas de natalidade, que matém ainda o país como
predominantemente jovem.
C) as pirâmides mostram que o Brasil, ao longo dos trinta anos que se passaram, efetuou a chamada
transição demográfica, apresentando um envelhecimento de sua população.
D) devido ao elevado número de jovens do país as alterações ocorridas na distribuição etária da população
brasileira ao longo desses trinta anos não provocaram impacto algum na economia brasileira.
E) não existem alterações substanciais na distribuição da população brasileira, já que a taxa de natalidade
se manteve constante ao longo do período.
3. Analise a charge a seguir:

A ilustração expressa uma perspectiva sobre o crescimento da população mundial coerente com a seguinte
teoria demográfica:
A) liberal.
B) malthusiana.
C) marxista.
D) neomalthusiana.
E) reformista.

4. (UFT) Observe os gráficos abaixo:

Os gráficos acima dizem respeito às pirâmides etárias brasileiras organizadas de acordo com os dados
divulgados nos censos de 1980 e 2000 realizados pelo IBGE. Na comparação, observa-se
observa
que a base da
pirâmide etária da população brasileira está se tornando cada vez mais estreita e o ápice mais largo.
Verifica-se
se também que o corpo está cada vez maior, o que reflete a diminuição das taxas de crescimento
vegetativo, o que provocou uma mudança no perfil da pirâmide etária brasileira nessa comparação entre
1980 e 2000. A respeito da análise das pirâmides etárias apresentadas acima, é CORRETO afirmar que:
que
A)) a analise das pirâmides etárias permite verificar a composição etária
etária de uma população e seu reflexo na
estrutura da População Economicamente Ativa (PEA), a qual é formada por pessoas que exercem
atividades remuneradas.
B)) a análise das pirâmides etárias servem como subsídios para a elaboração de políticas previdenciárias
previdenciár
e
influencia diretamente em questões que dizem respeito à concessão de benefícios, na medida em que
diminui o numero de pessoas aposentadas.
C)) a análise das pirâmides etárias subsidia o Estado na elaboração de políticas públicas nas áreas de
educação, saúde, saneamento e cultura, de modo que possam ser elaboradas ações que atendam às
expectativas de uma população cada vez mais jovem.
D)) a análise das pirâmides etárias permite verificar a composição da população feminina brasileira e serve
como subsídio para a elaboração de políticas públicas de gênero para uma população feminina cada vez
mais jovem.
E)) a análise das pirâmides etárias auxilia o Estado na elaboração de programas sociais que objetivam a
inclusão social e a distribuição de renda na intenção de corrigir as distorções do crescimento desigual entre
a população brasileira.

5. (UECE 2019.1)A questão das migrações é um dos grandes temas do século XXI. Sobre esse assunto, é
correto afirmar que
A) grande parte da população de países atingidos por guerras não tem o direito de migrar, porque a
Organização das Nações Unidas – ONU – não considera o direito à mobilidade como um bem público
mundial.
B) contemporaneamente as categorias de migrantes internacionais são reduzidas, pois se resumem aos
grupos de população que se deslocam por interesses econômicos.
C) não se configuram migrantes, segundo os acordos internacionais, os refugiados e os atingidos por
questões ambientais.
D) atualmente as migrações se caracterizam por uma nova configuração de deslocamento de pessoas entre
países, que supera o tradicional movimento Sul-Norte, contemplando também os movimentos Sul-Sul,
Norte-Norte e NorteSul.
6. (UECE 2018.2 – 2ª FASE)Os últimos trinta anos ficaram marcados por uma tendência cada vez maior de
expansão global das relações capitalistas. No entanto, recentemente, surgiram movimentos que questionam
a globalização desenfreada e o internacionalismo liberal, defendendo, em seu lugar, um forte regionalismo
ou o fechamento comercial de fronteiras nacionais. Entre as muitas variedades destes movimentos NÃO se
incluem
A) as últimas eleições nos Estados Unidos, que elegeram Donald Trump como presidente daquele país.
B) as instabilidades políticas geradas pelos referendos para a independência da Catalunha, na Espanha.
C) as medidas tomadas pela União Europeia para resolver a crise financeira na Grécia.
D) as manifestações e os conflitos envolvendo, na Grã-Bretanha, os votos no Brexit.
7. (UECE 2019.1 – 2º FASE)O afastamento do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecido como
Brexit, foi aprovado em plebiscito em junho de 2016, depois de longas polêmicas acerca das campanhas
relacionadas ao movimento. Sobre o Brexit, é correto afirmar que
A) é um movimento que questiona a globalização e o internacionalismo liberal, defendendo, em seu lugar,
um forte regionalismo ou o fechamento comercial de fronteiras nacionais.
B) se trata de um movimento político realizado pelo Reino Unido, que se afasta da União Europeia para
liderar uma cooperação internacional mútua de países emergentes.
C) acentua a tendência cada vez maior do Reino Unido de expandir suas relações comerciais globais,
principalmente ao sair da União Europeia e dominar outros continentes.
D) demarca o ressurgimento radical de ideias derivadas do liberalismo econômico no Reino Unido, que
busca se afastar da União Europeia, em função do programa governamental socialdemocrata dos países
que formam esse bloco.
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