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1 - Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO se relaciona com as 

mudanças nas taxas de natalidade do Brasil nos últimos anos: 

a) inserção da mulher no mercado de trabalho. 

b) incentivo governamental à fecundidade. 

c) difusão do planejamento familiar. 

d) crescimento da urbanização. 

2 – De acordo com as afirmação abaixo, classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas 

(F).  

( ) A diminuição da fecundidade no Brasil deve-se às transformações 

econômicas e sociais que se acentuaram na primeira metade do século XX devido à 

intensa necessidade de mão de obra no campo, inclusive de mulheres, fato este que 

elevou o país ao patamar de agrário-exportador. 

( ) Devido à mudança do papel social da mulher do século XX, ela deixa de 

viver, exclusivamente, no núcleo familiar, ingressando no mercado de trabalho e 

passando a ter acesso ao planejamento familiar e a métodos contraceptivos. Esses 

aspectos, conjugados, explicam a diminuição vertiginosa das taxas de fecundidade no 

Brasil. 

( ) As quedas nas taxas de natalidade de um país levam, ao longo do tempo, ao 

envelhecimento da população (realidade da maioria dos países desenvolvidos). Neste 

sentido, verifica-se uma forte tendência a um mercado de trabalho menos competitivo e 

exigente, demandando menos custos do Estado com os aspectos sociais. 



3 - De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil alcançou uma população de 190.755.799 

pessoas, totalizando 22.4 habitantes por km². Diante desses números, podemos concluir 

que o país é: 

a) densamente povoado. 

b) populoso. 

c) homogeneamente povoado. 

d) proporcionalmente adensado. 

4 - A população brasileira, apesar dos esforços praticados pelo governo para uma 

melhor ocupação do território ao longo do século XX, ainda está presente no território 

de forma bastante concentrada. Sobre essa questão, responda ao que se pede. 

I. Assinale a região em que há o maior quantitativo populacional do país: 

a) Norte 

b) Nordeste 

c) Centro-Oeste 

d) Sudeste 

e) Sul 

II. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos motivos responsáveis pela 

concentração populacional no Brasil. 

a) Colonização concentrada em algumas faixas do território. 

b) Atividades econômicas mal distribuídas pelo espaço. 

c) Industrialização realizada primordialmente nos centros econômicos e de 

poder. 



d) Urbanização acelerada desde os tempos coloniais. 

e) Estabelecimento de oligarquias regionais que comandavam o território 

durante vários períodos da história brasileira. 

5 – Analise o gráfico abaixo: 

 

O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica: 

a) Decréscimo da população absoluta 

b) Redução do crescimento vegetativo 

c) Diminuição da proporção de adultos 

d) Expansão de políticas de controle da natalidade 

e) Aumento da renovação da população economicamente ativa. 

6 - Que conceito se aplica a um grupo de indivíduos que apresentam um conjunto de 

características culturais comuns? 

a) Raça.                                                         c) Etnia. 

b) Povo.                                                         d) População. 



   

 


