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Câu 1: Quần thể người có những đặc trưng nào sau đây khác với quần thể sinh vật? 

A. Tỉ lệ giới tính.    B. Thành phần nhóm tuổi. 
C. Đặc trưng kinh tế xã hội.  D. Mật độ quần thể. 

Câu 2: Những đặc điểm đều có ở quần thể người và quần thể khác là 
A. hôn nhân, mật độ, giới tính.  B. mật độ, thành phần nhóm tuổi, giới tính. 
C. hôn nhân, văn hóa, giới tính.  D. kinh tế, mật độ, giới tính. 

Câu 3: Hậu quả của sự tăng dân số quá nhanh dẫn đến  
A. điều kiện sống của người dân được tăng cao lên. 

B. tài nguyên các loại được khai thác ít hơn. 
C. trẻ được hưởng các điều kiện học hành tốt hơn. 
D. thiếu lương thực, thực phẩm, ô nhiễm môi trường… 

Câu 4: Tháp dân số thể hiện  
A. đặc trưng dân số của mỗi nước. B. thành phần dân số của mỗi nước. 

C. nhóm tuổi dân số của mỗi nước. D. tỉ lệ nam/nữ của mỗi nước. 
Câu 5: Trong quần thể người quy định nhóm tuổi trước sinh sản là 

A. từ 15 đến dưới 25 tuổi.   B. từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi. 

C. từ sơ sinh đến dưới 35 tuổi.  D. từ sơ sinh đến dưới 20 tuổi. 
Câu 6: Hiện tượng tăng dân số cơ học là 

A. số người nhập cư nhiều hơn lượng người xuất cư. 

B. tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong bằng nhau. 
C. số người xuất cư nhiều hơn lượng người nhập cư. 

D. tỉ lệ sinh cao hơn  tỉ lệ tử vong. 
Câu 7: Để góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, điều cần làm là 

A. chặt phá cây rừng nhiều hơn. 

B. đốt rừng khai thác nương rẫy. 
C. thực hiện gia đình với quy mô nhỏ. Mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con. 

D. thực hiện gia đình với quy mô lớn. Mỗi gia đình nên có từ 3 con trở lên. 
Câu 8: Mục đích của việc thực hiện pháp lệnh dân số Việt Nam là 

A. bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia. 

B. đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi người dân, gia đình và toàn xã hội. 
C. tăng số lượng người được sinh ra nhiều hơn số lượng người tử vong. 

D. tăng cường, tận dụng khai thác tài nguyên thiên nhiên. 
Câu 9: Quần thể người có những nhóm tuổi nào sau đây: 

A. nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao 

động nặng nhọc. 
B. nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc. 

C. nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi sau sinh sản. 
D. nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi sau sinh sản. 

Câu 10: Các triệu chứng khi nhiễm virus nCoV là 

A. khi khởi phát, nCoV gây tiêu chảy và có thể tổn thương hệ vận động. 
B. sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 02 đến 14 ngày sau khi tiếp 

xúc nguồn bệnh. 
C. gây rối loạn hệ tiêu hóa. 
D. không ảnh hưởng gì tới con người. 

-----------Hết---------- 


