
 

 

Tarefa 10 professor Robert 
 
01. (ESPM SP/2020) O IBGE divulga hoje as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios 

brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019. Estima-se que o Brasil tenha 210,1 milhões de 
habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano, apresentando queda do crescimento 
quando comparado ao período 2017/2018, conforme a Projeção da População 2018. 

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-ibge-divulga-as-
estimativas-da-populacao-dos-municipios-para-2019. Acesso: 28/08/2019. 

 
Uma constatação correta dessa estimativa anunciada pelo IBGE é:  
a) A população brasileira está diminuindo.  
b) O município de São Paulo deixou de ser o mais populoso do país.  
c) Os três estados mais populosos do país localizam-se na região Sudeste.  
d) Acre é o estado menos populoso.  
e) São Paulo é o estado que tem o maior número de regiões metropolitanas. 

 
02. (Fac. Santo Agostinho BA/2020) Analise os mapas a seguir. 
 

 
Fonte: IBGE - Evolução da População - 1872 (Adaptado).

 
Fonte: IBGE Censo Demográfico. Distribuição da População Absoluta 

– Brasil - 2010.
 

A percepção do povoamento do território brasileiro, do século XIX até o XXI, evidencia uma relação de  
a) equilíbrio entre as regiões interioranas e as regiões litorâneas.  
b) contraste entre as zonas litorâneas e as regiões do interior do país.  
c) perfeita vinculação econômica entre todas as regiões do território.  
d) atração populacional para a região Norte devido ao fluxo industrial.  
e) concentração urbana no interior e baixa concentração no litoral.  

 
03. (FPS PE/2020) O mapa esquemático a seguir exibe um importante fato geográfico ocorrido no Brasil. 

Examine-o e assinale qual é esse fato. 
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a) A expansão da cafeicultura no Sudeste brasileiro.  
b) Os fluxos de massas de ar que causaram eventos extremos de chuvas.  
c) A expansão da fronteira agrícola no Centro-Sul do país.  
d) A direção dos fluxos de água que alimentam os grandes reservatórios hídricos da Região Sudeste.  
e) Os fluxos de migrações internas ocorridas no Brasil. 

 
04. (FUVEST SP/2020) Introduzido nos anos 1990, o fator previdenciário vinculou o acesso à aposentadoria 

ao envelhecimento da população, visando à sustentabilidade financeira da previdência. Assim, cada 
aumento da expectativa de vida implica em aumento do tempo necessário de contribuição para 
manutenção do mesmo valor do benefício. (...) Ao desconsiderar as diferenças raciais em relação à 
expectativa de vida, o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil. Tal evidência não 
pode ser ignorada pelas políticas públicas, sob o risco de ficar cada vez mais distante a meta de alcançar 
um país mais justo. 

Disponível em http://dssbr.org/site/2012/01/fator-previdenciario-fator-de-discriminacao-racial/. 
 

  
 

a) Numa pirâmide etária, que aspecto visual (em relação à sua forma) permite estimar a proporção da 
população idosa em relação ao total da população? 

b) Cite e explique dois fatores de natureza socioeconômica que contribuem para a diferenciação entre as 
pirâmides etárias. 

c) Usando dados da comparação entre as pirâmides etárias, explique por que o texto afirma que “o fator 
previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil”. 

 
05. (UEG GO/2020) A população de um país pode ser caracterizada com base em vários parâmetros, dentre 

eles: idade e gênero, conforme se verifica a seguir. 
 

PIRÂMIDES ETÁRIAS: BRASIL (1950 – 2010) 
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Com base nas pirâmides etárias apresentadas, constata-se o seguinte:  
a) na década de 2000, a população era classificada como jovem, pois o número de habitantes com idades 

entre 0 e 9 anos era o dobro da população nas faixas etárias de 15 a 24 anos.  
b) desde os anos 1945, o país passa por intenso processo de envelhecimento, sendo que, em todas as 

décadas, a quantidade de homens supera o número de mulheres, demonstrando uma sobrevida maior 
do sexo masculino quando comparado ao feminino.  

c) iniciou-se o processo de transição demográfica na década de 1970, quando houve a inversão da 
pirâmide etária ou o estreitamento de sua base.  

d) entre as décadas de 1950 e os anos 2010, o Brasil deixou de ser um país jovem e passou a ser um 
país com população madura, visto que passaram a predominar populações nas faixas etárias entre 35 
e 49 anos de idade.  

e) os dados relativos ao século XXI demonstram que ocorreu uma queda acentuada na natalidade da 
população, visto que a faixa etária de 0 a 4 anos era menos expressiva que as faixas de 5 a 9 e de 10 
a 14 anos.  

 
06. (UNIOESTE PR/2020) “O espaço geográfico brasileiro foi se estruturando inicialmente em razão de uma 

economia exploradora, voltada para a remessa de mercadorias para a Europa. Assim, as cidades se 
desenvolveram junto aos principais portos. Tornaram-se, assim, entrepostos comerciais. Por isso, hoje, 
grande parte das capitais estaduais se encontra ao longo do litoral brasileiro”.  

In TAMDJIAN e MENDES. Geografia: Estudos para compreensão do espaço. 
São Paulo: FTD, 2013, p. 664.  

 
Considerando o fragmento acima e com base em seus conhecimentos sobre a ocupação territorial do Brasil, 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) O povoamento irregular no Brasil ocorreu no início da colonização, mas a partir das frentes de 

colonização apoiadas pelo Estado desde a década de 1970 o território foi igualmente povoado.  
b) O Brasil é um país pouco populoso, já que a densidade demográfica é baixa, apesar de ser bastante 

povoado.  
c) Com vistas a melhorar o povoamento do País, o Estado incentiva as frentes de colonização, 

preconizando o uso sustentável da terra.  
d) Apesar de haver um fluxo de migração para as bordas da Amazônia, o centro-sul do País ainda 

apresenta maior densidade dos meios técnico-científicos e das finanças do País.  
e) O processo de povoamento do Brasil demonstra, desde o início, a independência do País com relação 

ao capital externo, apresentando autossuficiência econômica e cultural. 
 
07. (UNIFTC BA/2020) A partir dos conhecimentos referentes aos aspectos demográficos e urbanos do Brasil 

e do mundo, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 
(   ) A pendularidade da população de baixa renda nos países emergentes resulta, dentre outros fatores, da 

segregação do espaço urbano. 
(   ) Algumas cidades, como Tóquio e São Paulo, são simultaneamente megacidades e cidades globais. 
(   ) No Brasil, a desurbanização que ocorre atualmente difere da desmetropolização do século passado pelo 

fato de não buscar um estilo de vida diferente, mas sim a eliminação de problemas gerados pelo 
crescimento desordenado das metrópoles. 

(   ) A queda da taxa de fecundidade no Brasil alterou a pirâmide etária, que passou a apresentar a base 
mais estreita. 

(   ) Para suster a explosão demográfica, alguns países adeptos do neomalthusianismo adotam uma política 
denominada sujeição moral. 
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A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
01. F V F V F 
02. F F V F V 
03. F V F F V 
04. V V F V F 
05. V F F V F 

 
08. (ESPM SP/2019) Observe o mapa a seguir: 
 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas  

 
A concentração no Centro-sul do fenômeno cartografado está relacionado a (ao):  
a) a proximidade das jazidas carboníferas.  
b) maior centro consumidor e oferta de mão-de-obra.  
c) produção de energia eólica.  
d) maior proximidade das centrais sindicais com a consequente articulação do operariado.  
e) presença da malha ferroviária, única região do país em que supera a rodoviária. 

 
09. (PUC SP/2020)     

Brasil atinge 210 milhões de habitantes, diz IBGE 
 

A população brasileira foi estimada em 210,1 milhões de habitantes em 5.570 municípios, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa com o total de habitantes dos estados e 
dos municípios se refere a 1° de julho de 2019 e foi publicada no “Diário Oficial da União” desta quarta-
feira (28).  
O número representa um aumento de 0,79% na comparação com a população estimada do ano passado. 
Em 2018, o IBGE estimou um total de 208,5 milhões pessoas.  
O estado de Roraima teve o maior aumento populacional, de 5,1%. Ano passado, a população estimada lá 
era de 576,5 mil habitantes, e este ano chegou a 605,7 mil — mais 29,1 mil pessoas. Segundo o IBGE, Boa 
Vista também foi a capital com maior taxa de crescimento no último ano: 6,35%.(...)  

Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/28/brasil-atinge-210-milhoes-de-habitantes-diz-ibge.ghtml= 
 
Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE a notícia acima. 
a) O título da notícia evidencia a fase quatro da evolução demográfica, também chamada fase pós-

industrial. Países com mais de 200 milhões de habitantes, obrigatoriamente, saem da fase de transição 
e adentram a fase quatro, considerada a última da evolução demográfica.  

b) O aumento de 0,79% da população, se comparado a 2018, prova a baixa taxa de fecundidade da 
mulher brasileira e o consequente crescimento vegetativo negativo, fato recente no país. Essa 
tendência estima uma redução da população absoluta brasileira até 2050.  

c) A relação entre a população e o número de municípios brasileiros evolui para o aumento da população 
nas cidades de pequeno porte populacional, aumentando a densidade das mesmas e diminuindo a 
população e a importância das metrópoles nacionais.  

d) O aumento populacional de Roraima é resultado do processo imigratório no estado. O fluxo de 
imigrantes venezuelanos é o principal motivo desse crescimento bem acima da média nacional. Mesmo 
com os números se elevando, Roraima continua o estado menos populoso da federação, com pouco 
mais de 600 mil habitantes. 
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10. (ESPM SP/2019)     

 
Elaborado com base em: IBGE. Dados históricos dos censos: população residente, por situação do domicílio e por sexo: 1940-1996. 

Disponível em <www.ibge.gov.br/home/estatistica/ população/censohistorico/1940_1996.shtm>; IBGE. Censo Demográfico 2010. 
Disponível em: <www.censo2010.ibge. gov.br/sinopse/index.php?dados=8>. Acesso em: 28 jul. 2017.  

 
a) população masculina e feminina.  
b) taxas de natalidade e mortalidade.  
c) emigração e imigração.  
d) população rural e urbana.  
e) distribuição e concentração de renda. 


