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01. Atualmente, o Brasil é o país que mais rapidamente está envelhecendo em todo o mundo. Isso se deve a uma dinâmica demográfica 
de redução da taxa de natalidade e um envelhecimento da população brasileira em ritmo acelerado, acarretando um alargamento do 
topo da nossa pirâmide de modo mais expressivo.

 Resposta: C

02. A partir da análise da tabela, podemos constatar que as regiões que apresentaram maior crescimento foram o Sul e o Sudeste, enquanto 
as regiões Norte e Centro-Oeste, em todo o período analisado, apresentaram comportamentos próximos em seus números absolutos 
de população.

 Resposta: E

03. O ritmo de crescimento demográfico verificado no Brasil fez com que nossa nação se tornasse a quinta mais populosa do mundo. 
Entretanto, esse ritmo perdeu força a partir da década de 1970, graças a fatores como urbanização, a ascensão da mulher no mercado 
de trabalho e o uso de métodos contraceptivos.

 Resposta: A

04. O crescimento vegetativo é a diferença entre duas taxas: a natalidade e a mortalidade. No Brasil, a taxa de mortalidade teve uma 
queda acentuada a partir da década de 1950, enquanto a natalidade manteve-se alta até a década de 1980, implicando um elevado 
crescimento vegetativo. Com a queda da natalidade a partir da década seguinte, a tendência é a queda do crescimento vegetativo. 
É necessário que a perceba que a taxa de natalidade difere da taxa de fecundidade. Enquanto a natalidade é o produto da divisão 
do número de nascimentos pela população absoluta multiplicado por mil, a taxa de fecundidade é o número médio de filhos que as 
mulheres têm em um determinado período. A conclusão sobre a redução do crescimento vegetativo utilizando-se a taxa de fecundidade 
é, portanto, feita por aproximação. 

 Resposta: B

05. Apesar da redução do ritmo do processo demográfico sentido nas últimas décadas, a população brasileira segue aumentando, apesar 
da desaceleração do crescimento.

 Resposta: E
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