
 

 

 

 

 

 

TESTES 

1. (UNESP 2019) Em seu processo de transição 

demográfica, a população brasileira registrou mudanças 

relacionadas à revolução médico- -sanitária. Essas mudanças 

provocaram: 

a) a redução da taxa de mortalidade e o aumento da 

expectativa de vida. 

b) a ampliação da taxa de natalidade e o aumento da 

população relativa. 

c) a redução da taxa de dependência e a diminuição do 

número de idosos. 

d) a ampliação da taxa de fecundidade e a diminuição da 

quantidade de adultos. 

e) a redução da taxa de fertilidade e a diminuição da 

população absoluta. 

 

2. (ENEM 2020 – Digital) A redução do valor da 

aposentadoria se deve ao fator previdenciário, mecanismo 

utilizado pelo INSS para tentar adiar a aposentadoria dos 

trabalhadores mais jovens, penalizando quem se aposenta 

mais cedo, já que esse segurado, teoricamente, vai receber o 

benefício por mais tempo. 

RESENDE, T. Disponível em: http://ieprev.com.br. Acesso em: 25 out. 2015 

(adaptado). 

 

Políticas previdenciárias como a apresentada no texto têm 

sido justificadas com base na dinâmica populacional de 

aumento da: 

a) fuga de cérebros. 

b) taxa de natalidade. 

c) expectativa de vida. 

d) proporção de adultos.  

e) imigração de refugiados. 

 

3. (UNESP 2018.2) No Brasil, para uma população 54% 

negra (incluídos os pardos), apenas 14% dos juízes e 2% dos 

procuradores e promotores públicos são negros. Juízes devem 

ser imparciais em relação a cor, credo, gênero, e os mais 

sensíveis desenvolvem empatia que lhes permite colocar-se 

no lugar dos mais desfavorecidos socialmente. Nos Estados 

Unidos, várias ONGs dedicam-se a defender réus já 

condenados. Como resultado do trabalho de apenas uma 

delas, 353 presos foram inocentados em novos julgamentos 

desde 1989. Desses, 219 eram negros. No Brasil, é uma 

incógnita o avanço social que seria obtido por uma justiça 

cega à cor. 
(Mylene Pereira Ramos. “A justiça tem cor?”. Veja, 24.01.2018. Adaptado.) 

 

Sobre o funcionamento da justiça, pode-se afirmar que: 

 

a) o preconceito étnico é fenômeno exclusivamente subjetivo 

e sem implicações na esfera pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) a neutralidade e objetividade no julgamento não estão 

sujeitas a fatores de natureza psicológica. 

c) a disparidade da composição étnica entre réus e juízes é 

um fator de crítica à atuação do Judiciário. 

d) a isenção jurídica é garantida por critérios objetivos que 

independem da origem étnica ou social. 

e) a imparcialidade nos julgamentos é fator que torna 

desnecessária a adoção de políticas afirmativas. 

 

4. (FUVEST 2012) Observe os seguintes mapas do Brasil. 

 

 
 

Os mapas representam, respectivamente, os temas: 

 

 I II III 

a) Natalidade Mortalidade infantil IDH 

b) Mortalidade 
infantil 

Alfabetização Trabalho 
infantil 

c) Alfabetização Trabalho infantil IDH 

d)  Natalidade IDH Trabalho 
infantil 

e) Alfabetização Mortalidade infantil Natalidade 

 

5. (UNESP 2012.2) Analise a figura. 

 

Sobre as causas e os possíveis efeitos da previsão de mudança 

da estrutura etária brasileira entre 2000 e 2035, pode-se 

afirmar que: 

a) a expansão do topo da pirâmide está associada à tendência 

de crescimento da expectativa de vida no Brasil e um de seus 

efeitos deverá ser a diminuição de demanda por serviços de 

saúde dirigidos à população idosa do país. 
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b) a redução do topo da pirâmide etária está associada à 

tendência de crescimento da expectativa de vida no Brasil e 

um de seus efeitos deverá ser o aumento dos serviços 

turísticos destinados especialmente à população idosa do país. 

c) a redução da base da pirâmide está associada à queda da 

taxa de natalidade e um dos seus efeitos deverá ser a 

diminuição do número de jovens em idade escolar no país. 

d) a redução da base da pirâmide está associada ao aumento 

da taxa de fecundidade e um dos seus efeitos deverá ser o 

aumento total do número de jovens em idade escolar no país. 

e) o aumento proporcional da população adulta no país está 

associado ao aumento da taxa de natalidade e um dos seus 

efeitos deverá ser a constituição de uma situação de pleno 

emprego junto à população adulta do país. 

 

6. (ENEM 2019) O bônus demográfico é caracterizado pelo 

período em que, por causa da redução do número de filhos 

por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao 

crescimento econômico. Isso acontece porque há 

proporcionalmente menos crianças na população, e o 

percentual de idosos ainda não é alto. 
GOIS, A. O Globo, 5 abr. 2015 (adaptado). 

A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus 

demográfico é o estímulo à: 

a) atração de imigrantes. 

b) elevação da carga tributária 

c) qualificação da mão de obra. 

d) admissão de exilados políticos. 

e) concessão de aposentadorias. 

 

7. (UNESP 2012) 

 

A partir da análise dos dados apresentados no gráfico e de 

seus conhecimentos, é correto afirmar que: 

a) a curva populacional da região Nordeste apresenta 

crescimento acentuado a partir da década de 1970, superando 

a da região Sudeste. 

b) a região Sul manteve constante seus índices de crescimento 

populacional em todo o período analisado, espelhando um 

forte fluxo migratório para a região. 

c) a curva populacional da região Sudeste, a partir da década 

de 1980, apresenta um crescimento mais acelerado do que a 

curva populacional do Brasil. 

d) apesar de as regiões Nordeste e Sudeste, na década de 

1940, possuírem números populacionais semelhantes, a curva 

da região Nordeste supera a da região Sudeste a partir da 

década de 1970. 

e) as regiões Norte e Centro-Oeste, em todo o período 

analisado, apresentaram comportamentos próximos em seus 

números absolutos de população. 

 

DISSERTATIVAS 

8. (FUVEST 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”. 

 

9. (FUVEST 2017) Analise o mapa. 

 

a) Cite uma região brasileira que teve grande crescimento 

populacional no período indicado e explique dois fatores que 

levaram a esse crescimento.  

b) O elevado crescimento em algumas áreas, no período 

representado no mapa, significa a reversão da tendência 

histórica de concentração populacional no país? Justifique sua 

resposta. 

http://dssbr.org/site/2012/01/fator‐previdenciario‐fator‐de‐discriminacao‐racial/
http://dssbr.org/site/2012/01/fator‐previdenciario‐fator‐de‐discriminacao‐racial/


 

GABARITO 

1A | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7E 

 

8) a. Na análise de uma pirâmide etária, a população idosa – 

com 60 anos ou mais – corresponde a parte superior. 

Portanto, o estreitamento do topo de uma pirâmide etária 

evidencia um reduzido número de idosos, reflexo de uma 

baixa expectativa de vida, relativa à população preta e parda. 

Ao contrário, uma pirâmide etária que apresenta sua parte 

superior mais larga indica um maior número de idosos, o que 

permite concluir que é maior a expectativa de vida, reflexo de 

melhores condições socioeconômicas, observáveis na 

pirâmide etária relativa à população branca. 

b. Podem-se citar como fatores socioeconômicos: (a) a 

desigualdade na distribuição de renda, o que reflete nas 

condições de vida da população brasileira, bem como na 

mortalidade, que é maior na pirâmide etária de pretos e 

pardos; (b) dificuldade no acesso aos serviços públicos de 

saúde, dos quais majoritariamente a população preta ou 

parda é dependente; (c) desigualdade na escolaridade, tendo 

em vista o maior acesso da população branca a instituições 

particulares, ao passo que pretos e pardos dependem da 

educação pública precarizada.  

c. As pirâmides etárias indicam que a população branca 

apresenta melhor padrão socioeconômico, portanto apresenta 

maior expectativa de vida. A menor longevidade da população 

parda e preta, decorrente de seu menor padrão 

socioeconômico, faz com que a reforma do sistema 

previdenciário pese mais sobre esses segmentos da 

população, os quais apresentam menor percentual de 

indivíduos que conseguirão desfrutar da aposentadoria. 

 

9) a. O mapa apresentado mostra que o crescimento 

populacional no período indicado é grande na Região Norte. 

Também pode ser observado que a Região Centro-Oeste 

possuiu taxas elevadas entre 2000 e 2010. Tais regiões 

obtiveram os resultados mais expressivos no Brasil devido ao 

avanço das fronteiras agrícolas em direção à Amazônia 

Ocidental, impulsionado pelo agronegócio. Além disso, 

destaca-se também que as obras de infraestrutura, sobretudo 

nos transportes, facilitaram o surgimento de eixos de 

povoamento que contribuíram para a interiorização do País. 

b. Historicamente, a distribuição demográfica brasileira 

mostra-se fortemente concentrada na faixa litorânea. 

Atualmente, ainda é possível notar que tais áreas são aquelas 

de maior concentração populacional. Porém, a dinâmica 

demográfica brasileira nas últimas décadas tem mostrado que 

as áreas interioranas, principalmente no Norte e no Centro-

Oeste, experimentam aumento significativo da sua 

concentração populacional. Portanto, houve claramente uma 

inversão da tendência de incremento populacional, pois o 

Norte e o Centro-Oeste crescem hoje muito mais do que as 

demais regiões do País. Entretanto, faz-se necessário destacar 

que a reversão da tendência de incremento populacional não 

foi suficiente para reverter a tradicional concentração 

populacional, ainda maior nas proximidades do litoral 

 

 


