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 Exercícios de estrutura da população 

 
1. Os gráficos a seguir, extraídos do sítio eletrônico do IBGE, apresentam a distribuição da 
população brasileira por sexo e faixa etária no ano de 1990 e projeções dessa população para 
2010 e 2030. 
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A partir da comparação da pirâmide etária relativa a 1990 com as projeções para 2030 e 
considerando-se os processos de formação socioeconômica da população brasileira, é correto 
afirmar que: 

a) A expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhoram as 
condições de vida da população. 

b) A população do país tende a diminuir na medida em que a taxa de mortalidade diminui. 
c) A taxa de mortalidade infantil tende a aumentar na medida em que aumenta o índice de 

desenvolvimento humano. 
d) A necessidade de investimentos no setor de saúde tende a diminuir na medida em que 

aumenta a população idosa. 
e) O nível de instrução da população tende a diminuir na medida em que diminui a população. 

  
 
2. A análise das pirâmides etárias possibilita perceber algumas tendências da dinâmica 
demográfica de uma sociedade. 
 
Observe a estrutura etária da população dos estados brasileiros em 2000: 
 

 
 
A macrorregião brasileira que deverá demorar mais para concluir seu processo de transição 
demográfica é a:  

a) Centro-Oeste    
b) Nordeste    
c) Sudeste    
d) Norte    
e) Sul 

 
 
3. O professor Paulo Saldiva pedala 6 quilômetros em 22 minutos de casa para o trabalho,todos 
os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo: a 
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cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição 
particulada–poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, 
carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. 

(Escobar,H. Sem Ar.O Estado de São Paulo. Ago. 2008.) 
 
A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do 
professor citado no texto apresentará uma tendência de 

a) Ampliação da taxa de fecundidade. 
b) Diminuição da expectativa de vida. 
c) Elevação do crescimento vegetativo. 
d) Aumento na participação relativa de idosos. 
e) Redução na proporção de jovens na sociedade. 

  
 
4. Um dos aspectos utilizados para avaliar a posição ocupada pela mulher na sociedade é a sua 
participação no mercado de trabalho. O gráfico mostra a evolução da presença de homens e 
mulheres no mercado de trabalho entre os anos de 1940 e 2000. 
Da leitura do gráfico, pode-se afirmar que a participação percentual do trabalho feminino no Brasil 
 

 
 

a) Teve valor máximo em 1950, o que não ocorreu com a participação masculina. 
b) Apresentou, tanto quanto a masculina, menor crescimento nas três últimas décadas. 
c) Apresentou o mesmo crescimento que a participação masculina no período de 1960 a 

1980. 
d) Teve valor mínimo em 1940, enquanto que a participação masculina teve o menor valor em 

1950. 
e) Apresentou-se crescente desde 1950 e, se mantida a tendência, alcançará, a curto prazo, 

a participação masculina. 
 
 
5. Em reportagem sobre crescimento da população brasileira, uma revista de divulgação científica 
publicou tabela com a participação relativa de grupos etários na população brasileira, no período 
de 1970 a 2050 (projeção), em três faixas de idade: abaixo de 15 anos; entre 15 e 65 anos; e 
acima de 65 anos. 
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Admitindo-se que o título da reportagem se refira ao grupo etário cuja população cresceu sempre, 
ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser: 

a) “O Brasil de fraldas” 
b) “Brasil: ainda um país de adolescentes” 
c) “O Brasil chega à idade adulta” 
d) “O Brasil troca a escola pela fábrica” 
e) “O Brasil de cabelos brancos” 

 
 
6. A taxa de dependência total corresponde ao percentual do conjunto da população jovem 
(menores de 15 anos) e idosa (com 60 anos ou mais) em relação à população total. Ela expressa 
a proporção da população sustentada pela população economicamente ativa. 

 

 
 

A manutenção da tendência apresentada no gráfico pode favorecer o seguinte impacto sobre as 
despesas governamentais nas próximas duas décadas: 

a) Redução do déficit da previdência social 
b) Diminuição das verbas para a rede de saúde 
c) Elevação dos investimentos na educação infantil 
d) Ampliação dos recursos com seguro-desemprego 
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