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Lista 02 – Gabarito 

 
01. O governo se baseia nos dados do censo para o planejamento de políticas públicas. Por exemplo, 

com dados sobre o crescimento da população e sua composição por idade, o governo saberá: 
quantas vagas nas escolas dos ensinos Fundamental, Médio e Universitário precisam ser criadas para 
atender a população; quantos empregos serão necessários, anualmente, para absorver os jovens 
que entram no mercado de trabalho; quantas habitações precisam ser construídas; quantos leitos 
hospitalares precisam ser criados etc. 

 
02. Devem ser aceitas as respostas 12‰ e 7‰ respectivamente. Segundo estimativas do IBGE, as 

taxas brutas de natalidade e de mortalidade, em 2020, serão 12,29‰ e 6,71‰.  
 
03. Deve ser aceita a resposta em torno de 5‰ (12‰ – 7‰). 
 
04. O trabalho infantil é uma forma de trabalho que envolve a exploração de mão-de-obra das crianças e 

dos adolescentes com até 14 anos de idade. 
Deve ser combatido através da exigência que as crianças devem ser matriculados nas escolas e 
proibidas de trabalhar. 

 
05. Na pirâmide etária relativa ao ano de 2020, há a estimativa de um aumento da proporção de idosos 

na população do Brasil. A expectativa é que a população brasileira com mais de 60 anos de idade 
mais do que triplique no próximo censo (2020) (de aproximadamente 8 milhões em 1980, para 
cerca de 30 milhões em 2020), alterando o perfil da pirâmide etária brasileira. 

 
06. a) Dentista atende paciente em consultório odontológico no município de Itapevi, SP (2013). A 

atividade de prestação de serviços executada por essa profissional pertence ao setor terciário. 
b) O setor primário reúne as atividades agropecuárias e extrativistas e a silvicultura; o setor 

secundário abrange as atividades industriais e a construção civil. 
 


