
 

Geografia
Aluno

Turma

Aluno

Turma

Exercícios - Geografia da População II - 1ª etapa - Prof. Renzo 
 

 
PARTE III – TEORIA DA TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA  
 
Questão 1) (UFTM - 2010)  Considere o gráfico. 

 
Considere as afirmações.  
I. A primeira fase de transição demográfica é marcada pelo rápido crescimento da população, como 
consequência da queda da mortalidade e manutenção das elevadas taxas de natalidade.  
II. A segunda fase caracteriza-se pela diminuição das taxas de fecundidade, provocando queda da 
taxa de natalidade mais acentuada que a de mortalidade e diminuindo o ritmo de crescimento da 
população.  
III. A terceira fase, encontrada em diversos países europeus, é denominada de fase de estabilização 
demográfica.  
IV. O Brasil ainda se encontra na primeira fase da transição demográfica, apesar das melhorias das 
condições médico-sanitárias. 
  
Está CORRETO apenas o que se afirma em:  
a) I e II.  
b) II e III.  
c) III e IV.  
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
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Questão 2) (Mackenzie - 2016) Observe os gráficos: 
 

 

De acordo com os gráficos acima apresentados, considere as afirmações a seguir. 
I. O Brasil tem sua evolução demográfica melhor representada na fase II a partir da década de 1980. 
II. A fase I do gráfico superior representa com maior fidelidade o Brasil na década de 1920. 
III. A fase III representa de um modo aproximado o que tem ocorrido nas duas últimas décadas no 
Brasil. 
IV. A fase I, de ambos os gráficos, ocorreu de modo uniforme em todos os países que se 
urbanizaram independentemente de suas condições políticas e econômicas. 

Estão corretas as afirmações 
a) I, II, III e IV. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) I e IV, apenas. 
e) II e IV, apenas. 
 
 
Questão 3) (FMJ-SP – 2010) Observe o gráfico para responder à questão 

 
Com base nos dados apresentados no gráfico, pode-se concluir que a dinâmica demográfica 
corresponde à  



a) África Subsaariana, onde alguns países ainda mantêm taxas de natalidade e mortalidade 
superiores às médias mundiais. 
b) América Latina, que reduziu a mortalidade, mas ainda mantém alta natalidade devido à 
influência da religião católica.  
c) Ásia de Monções e pode ser explicada pela grande população vivendo no meio rural, que 
naturalmente apresenta maiores taxas de natalidade.  
d) China e expressa o sucesso da política do filho único, que tem feito a natalidade no país declinar, 
ainda que de forma lenta.  
e) Índia e expressa o fracasso das políticas de controle da natalidade neste país, em razão das 
resistências culturais e religiosas da população. 
 
PARTE IV - COMPORTAMENTO DEMOGRÁFICO NOS SÉCULOS XX E XXI 
 
Questão 4)   (PUC-PR - 2007) Confira com atenção o gráfico a seguir. 

 
A miséria e as doenças a ela correlacionadas explicam os elevados índices de mortalidade na porção 
da África que se estende desde o deserto do Saara até o extremo sul desse continente. Tanto a 
África do Norte, como a América Latina e Caribe apresentam, no entanto, índices menores de 
mortalidade do que a Europa. Isso se deve principalmente a quê? 
 
a) A população de migrantes latino-americanos e africanos no continente europeu tem contribuído 
para o desenvolvimento socioeconômico de seus países de origem com o envio de parte de seus 
recursos financeiros.  
b) Há grande porcentagem de idosos caracterizando a estrutura etária da maioria dos países 
europeus.  
c) Mudanças culturais, relacionadas a formas racionais de uso do solo, melhorias alimentares e de 
higiene têm reduzido os índices de mortalidade das populações da África Setentrional, América 
Latina e Caribe.  
d) O atual contexto econômico mundial caracterizado pelo predomínio do neoliberalismo tem 
contribuído para a redução das desigualdades socioeconômicas inter-regionais. 
e) Os países da África do Norte e da América Latina têm melhorado significativamente os seus 
índices de desenvolvimento humano, superando até vários países do continente europeu.  

 
 
 



Questão 5) (UFRJ - 2007)  

     
Tradução: 

“O SUMIÇO DOS BEBÊS” 
“Para um número cada vez maior de países, o problema não é ter gente demais, mas ter de 

menos.” 

APRESENTE os principais problemas resultantes da diminuição da taxa de natalidade em alguns 
países desenvolvidos. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Questão 6) (Mackenzie-SP - 2008) Hoje, a população idosa no mundo é de aproximadamente 650 
milhões de habitantes. Segundo a ONU, a perspectiva para 2050 é de que o mundo tenha 2 bilhões 
de pessoas com mais de 60 anos. Assinale a alternativa que corresponde à CORRETA distribuição 
demográfica de idosos no planeta, nesse período.  
 
a) A distribuição da população idosa terá uma maior concentração entre os países ricos e 
emergentes, por terem maior acesso à tecnologia da medicina.  
b) A maior concentração de idosos estará em países subdesenvolvidos, proveniente do elevado 
crescimento vegetativo de hoje.  
c) A maior parte da população idosa estará concentrada nos países desenvolvidos, onde o 
investimento no social é alto, gerando uma elevada expectativa de vida.  
d) A população idosa terá uma distribuição demográfica homogênea, devido à  conquista de 
recursos na área de saúde, que atingirão a maior parte da  população mundial.  
e) O maior número de idosos se concentrará no continente europeu, devido ao crescimento e à 
expansão da União Europeia, que proporcionará igualdade de tecnologia e tratamentos médicos à 
sua população. 



Questão 7) (FMJ-SP - 2010) Considerando que a taxa de dependência total refere-se à razão entre o 
segmento etário da população definido como economicamente dependente (os menores de 15 anos 
de idade e os de 60 e mais anos de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (entre 15 e 
59 anos de idade), na população residente em determinado país, em um dado período, observe o 
gráfico. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  
 
a) A baixa taxa de dependência está diretamente relacionada a uma estrutura etária típica de países 
subdesenvolvidos, cuja representação gráfica assemelha-se ao formato de uma pirâmide.  
b) A elevação da taxa de dependência a partir de 2020 decorre, principalmente, do aumento da base 
da pirâmide etária que representa a população brasileira.  
c) A queda da taxa de dependência de jovens está associada à diminuição da taxa de natalidade que, 
por sua vez, relaciona-se à reversão do fluxo populacional, agora direcionado principalmente ao 
campo.  
d) O aumento da participação de idosos na população brasileira expressa uma situação de explosão 
demográfica, característica dos países desenvolvidos, que acarretará problemas previdenciários 
futuramente. 
e) O gráfico demonstra a situação de transição demográfica pela qual passa o Brasil a partir da 
Segunda Guerra Mundial e cuja consequência atual é o bônus demográfico, situação 
economicamente favorável.  
 
 
 
 
 
 



Questão 8) (UNESP) Os gráficos representam duas tendências mundiais. Analise-os e assinale a 
alternativa que está relacionada com o constante aumento do número de pessoas com 65 anos ou 
mais. 

 
.  
a) Aumento da expectativa de vida e alta taxa de fertilidade por mulher, no período 1995-2000, no 
Japão, na Alemanha e na Itália.  
b) Aumento da expectativa de vida e diminuição da taxa de fertilidade por mulher em todos os 
países.  
c) Aumento da expectativa de vida e queda na taxa de fertilidade por mulher exclusivamente no 
Canadá, na Alemanha e no Brasil, no período 1960-2000. 
d) Diminuição da expectativa de vida e da taxa de fertilidade por mulher nos países desenvolvidos. 
e) Diminuição da expectativa de vida e do número médio de filhos por mulher em todos os países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 9) (Mackenzie-SP - 2010)  

 
A respeito dos índices de crescimento populacional no mundo, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

a) A dinâmica do crescimento populacional no mundo está sendo alterada nas últimas décadas, 
devido aos avanços na medicina, ao aumento do acesso à educação e ao saneamento básico. 
b) Devido à intensa urbanização, as pessoas passaram a ter acesso aos métodos anticoncepcionais, o 
que facilitou a redução do número de filhos por família. 
c) Na atualidade, verifica-se uma queda dos índices de natalidade, embora em alguns países as taxas 
se mantenham elevadas.  
d) No Brasil, o índice, desde 1920, obedece a sucessivos recuos, graças ao processo de substituição 
de importações, que impulsionou a indústria nacional nessa mesma década, absorvendo muita mão 
de obra.  
e) No meio urbano, a necessidade da mão de obra feminina estimula o aprimoramento profissional. 
Para esse grupo, sucessivas gestações comprometeriam o padrão de vida da família e a possível 
ascensão profissional.  
 
 
Questão 10) (UFF-RJ) O Censo 2000 do IBGE registrou, conforme ilustra o gráfico a seguir, 
significativa redução do número médio de pessoas na família em todo o país.  

 



Assinale a alternativa que apresenta considerações ADEQUADAS acerca dessa redução 
quantitativa de componentes da família brasileira.  

 
a) A adoção do modo de vida urbano, pelo campo, implicando o estímulo ao consumo de bens, à 
utilização de serviços e às práticas de lazer, bem como as mudanças culturais nos relacionamentos 
interpessoais, contribuíram para a redução do número médio de pessoas nas famílias em todo o país. 
b) A grande diferença do número médio de membros das famílias rurais e urbanas resultou do baixo 
nível cultural da população camponesa, incapaz de adotar um planejamento familiar mais eficaz.  
c) A grande migração da população do campo para as cidades, fenômeno característico da segunda 
metade do século passado, é a principal responsável pela redução das famílias em grande parte do 
país, sobretudo nas periferias e nas favelas das grandes metrópoles.  
d) A redução do número médio de membros das famílias no país está associada, sobretudo nas áreas 
de fronteira agrícola, às péssimas condições sanitárias e à concentração de terras que impedem o 
pleno desenvolvimento das famílias.  
e) As políticas demográficas natalistas nas duas últimas décadas do século XX, implementadas pelo 
Governo Federal, foram malsucedidas, uma vez que o Brasil apresenta queda no número médio de 
pessoas nas famílias em todo o país.  
 
Questão 11) (PUC-RJ - 2006) A taxa de crescimento populacional atual da Rússia é negativa: a 
população do país diminuiu em 286 mil pessoas no primeiro quadrimestre deste ano. O número de 
mortes no país é, em média, 70% superior ao número de nascimentos. A diminuição vem ocorrendo 
desde o desmantelamento da União Soviética, em 1991.  
 
Essa situação é decorrência  
a) da rigorosa política de governo de controle da natalidade.  
b) das mudanças ocorridas na economia do país a partir da desestruturação da União Soviética. 
c) do aumento da mortalidade na base e no corpo da pirâmide etária.  
d) do elevado número de idosos e da baixa taxa de fecundidade.  
a) dos fluxos migratórios em direção à Europa Ocidental.  
 
Questão 12) (FAMERP - 2016)  
Em 1950, cada mulher em idade fértil tinha, em média, 6,4 filhos. Hoje, essa taxa de fecundidade 
está em 1,7, ou seja, abaixo da taxa de reposição, que é de 2,1. Essa taxa de fecundidade significa 
dizer que, em 2035, a população do Brasil vai diminuir porque não haverá reposição das perdas.  

(www.desafios.ipea.gov.br. Adaptado.) 

Em longo prazo, uma consequência do cenário apresentado pelo excerto será 
a) a diminuição dos postos de trabalho ofertados. 
b) a estabilidade no sistema público de seguridade social. 
c) a redução da produtividade em alguns setores da economia. 
d) o aumento da pressão sobre os recursos naturais. 
e) o incremento da população economicamente ativa. 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 13) (UNICAMP - 2015)  

 

O gráfico acima apresenta as progressões do tamanho da população e do incremento populacional, 
por décadas, de 1750 até a projeção para 2050. A partir de 1990, verifica-se uma importante 
mudança de comportamento do incremento. Contudo, a população continua a crescer porque o 
incremento populacional  
 
a) continua positivo. 
b) está em queda. 
c) manteve-se constante.  
d) passou a ser negativo.  
 
Questão 14) (UFPI - 2000) Com relação à dinâmica da população brasileira, analise as afirmativas 
abaixo.  
I.    As taxas de natalidade vêm diminuindo a partir dos anos 60 como decorrência dos novos 
padrões de comportamento da população, vinculados à urbanização.  
II.   As taxas de mortalidade vêm diminuindo nos últimos 40 anos, em função do alargamento do 
uso de antibióticos, sulfas e inseticidas e de certas melhorias nas condições ambientais.  
III.  Os índices de mortalidade infantil têm diminuído substancialmente nas últimas décadas, sendo 
hoje equivalentes aos índices dos países desenvolvidos.  

Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer corretamente que:  
a) Apenas I é verdadeira.  
b) Apenas II é verdadeira.  
c) I e II são verdadeiras.  
d) II e III são verdadeiras.  
e) I, II e III são verdadeiras.  
 
 
 
 
 
 



Questão 15) (Liceu - 2015) Observe as seguintes pirâmides etárias, que representam a população 
brasileira em anos diferentes:  

BRASIL: Pirâmide Etária Absoluta: 1980 

 

BRASIL: Pirâmide Etária Absoluta: 2010 

 
 

BRASIL: Pirâmide Etária Absoluta: 2040 

 

Sobre a dinâmica do crescimento vegetativo do Brasil, é correto afirmar que  
 
a) a expectativa de vida do Brasil é baixa, se comparada a de países subdesenvolvidos. Isso explica 
a pequena quantidade de idosos nas pirâmides de 1980 e 2010.  
b) atualmente, no Brasil, há o predomínio de população adulta, o que eleva o contingente de pessoas 
disponíveis para o mercado de trabalho.  
c) em 2014, a população brasileira é formada, principalmente, por jovens, apesar dos elevados 
índices de mortalidade infantil do país.  
d) o envelhecimento populacional reduz os gastos públicos, pois a pequena quantidade de jovens no 
país aumenta a arrecadação de impostos. 



Questão 16) (PUC-PR - 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&id=1&busca=1&idnoticia=2455>. Acesso 

em: 15 ago. 2015. 

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 atual implantação de políticas de controle populacional. 
b) da evasão de brasileiros em direção aos países desenvolvidos, devido à crise econômica iniciada 
a partir de 2004. 
c) da mudança do perfil da população brasileira de uma nação jovem para um país de idosos. 
d) da queda da taxa de fecundidade da mulher brasileira. 
e) do aumento da expectativa de vida. 


