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01. Em 1798, Malthus publicou seu Ensaio sobre a população, no qual desenvolveu uma teoria demográfica:
 1. crescimento da população;
 2. produção de alimentos. 
 Se não ocorrerem guerras, epidemias, desastres naturais etc., a população tenderia a duplicar a cada 25 anos. Ela cresceria, portanto, 

em progressão geométrica (2, 4, 8, 16, 32...) e constituiria um fator variável, que cresceria sem parar. O crescimento da produção de 
alimentos ocorreria apenas em progressão aritmética (2, 4, 6, 8, 10...) e possuiria certo limite de produção, por depender de um fator 
fixo: a própria extensão territorial dos continentes. 

 Ao considerar esses dois postulados, Malthus concluiu que o ritmo de crescimento populacional seria mais acelerado que o ritmo de 
crescimento da produção de alimentos (progressão geométrica versus progressão aritmética). Previu também que um dia as possibilidades 
de aumento da área cultivada estariam esgotadas, pois todos os continentes estariam plenamente ocupados pela agropecuária e, no 
entanto, a população mundial ainda continuaria crescendo.

 Resposta: D

02. O gráfico apresentado no item C expressa corretamente as ideias expostas por Thomas Malthus. Se não ocorressem guerras, epidemias, 
desastres naturais etc., a população tenderia a duplicar a cada 25 anos. Ela cresceria, portanto, em progressão geométrica (2, 4, 8, 16, 
32...) e constituiria um fator variável, que cresceria sem parar. O crescimento da produção de alimentos ocorreria apenas em progressão 
aritmética (2, 4, 6, 8, 10...) e possuiria certo limite de produção, por depender de um fator fixo: a própria extensão territorial dos 
continentes.

 Resposta: C

03. Depois da Teoria de Tomas Robert Malthus, no século XIX, a qual afirmava que a população cresce em forma de progressão geométrica e 
a produção de alimentos se dá em forma de progressão aritmética, logo no mundo teria mais gente do que alimento, os neomalthusianos 
aperfeiçoaram as ideias de Malthus e construíram outra teoria em que quanto maior fosse a população de um país mais miserável 
seria esse país por não ter como sustentar todo mundo e alguns morreriam de fome, de modo que só com um rigoroso controle de 
natalidade seria capaz de resolver a problemática da fome no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. Já os reformistas 
afirmavam que políticas de distribuição de renda, assistência à saúde e educação eram capazes de diminuir o subdesenvolvimento.

 Resposta: A

04. Na última década, houve uma redução do número de pessoas com fome. A despeito disso, grande parcela das populações da África 
Subsaariana e da Ásia meridional figuram entre os mais atingidos pelo flagelo. Apesar das estratégias adotadas para o combate à 
fome, por países do Sul, especialmente pelos países emergentes, o número de subnutridos permanece elevado, pois tais estratégias, 
de fato, não conseguem superar problemas relacionados com as desigualdades sociais, precária infraestrutura e baixa produtividade 
agrícola, que contribuem para a manutenção do quadro de subnutrição crônica.

 Parte considerável dos países do Sul não conseguirá atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pelo PNUD, 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para 2015.

 Resposta: B

05. A teoria reformista critica o pensamento malthusiano, segundo o qual a fome pode ser resolvida pelo controle da natalidade. Segundo 
o reformismo, a pobreza e a forme são frutos das desigualdades e esse pensamento tem uma influência direta do marxismo. Assim, 
culpar a elevada natalidade é tomar o efeito como causa.

 Resposta: D
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