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01. As políticas públicas relativas ao aumento ou redução da população nos diferentes tipos de países não são totalmente eficazes, pois na 
Europa muitas nações sofrem com um processo denominado de “implosão demográfica”, no qual o contingente populacional sofre 
uma considerável diminuição, e nas nações subdesenvolvidas muitas nações apresentam o fenômeno da “explosão demográfica”.

 Resposta: C

02. O neomalthusianismo somente se firmou entre os estudiosos da demografia após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), em 
função da explosão demográfica ocorrida nos países subdesenvolvidos. Esse fenômeno foi provocado pela disseminação, nos países 
subdesenvolvidos, das melhorias ligadas ao desenvolvimento da medicina, o que diminuiu a mortalidade sem, no entanto, que 
a natalidade declinasse. Os neomalthusianos analisam essa aceleração populacional segundo uma ótica alarmista e catastrófica, 
argumentando que, se esse crescimento não for impedido, os recursos naturais da Terra se esgotarão em pouco tempo. Para conter o 
avanço populacional, esses teóricos utilizam várias propostas, principalmente a da adoção de políticas visando o controle de natalidade, 
que se popularizaram com a denominação de “Planejamento Familiar”.

 Resposta: A

03. O crescimento demográfico de uma área está ligado a dois fatores: o crescimento natural (vegetativo), que é a diferença entre nascimento 
e óbitos; e a taxa de migração, que é a diferença entre a entrada e saída de pessoas da área considerada. Tendo como referência essas 
duas taxas, o crescimento populacional poderá ser positivo ou negativo. Observando os itens da questão, nota-se que todos contêm 
afirmações corretas.

 Resposta: E

04. Os países desenvolvidos encontram-se hoje em fase de situação de equilíbrio demográfico, graças à elevação do padrão de vida da 
população. Contudo, podemos notar que alguns países desenvolvidos apresentam um saldo negativo. Os países em desenvolvimento, 
como o Brasil, começam a entrar na fase de transição demográfica.

 Resposta: E

05. O fenômeno da transição demográfica explica as diferentes fases verificadas no estudo da demografia de um país. Onde na primeira 
fase ocorre um crescimento lendo da população devido as elevadas taxas de natalidade e mortalidade; na segunda fase ocorre um 
crescimento acelerado do crescimento demográfico, devido a redução da taxa de natalidade e manutenção elevada da taxa de 
natalidade; na terceira fase ocorre o envelhecimento da população com respectivas reduções da taxa de natalidade e mortalidade.

 Resposta: B

06. A resolução da questão será feita mediante a análise do gráfico referente ao crescimento vegetativo, ou seja, a diferença entre a 
taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, em que podemos observar uma considerável queda nas taxas de mortalidade, porém um 
considerável aumento nas taxas de natalidade, chegando a 50% em 1980. Nesse sentido, podemos afirmar que essa população é 
composta, em sua grande maioria, de crianças entre 1 e 6 anos de idade, já que houve um aumento nas taxas de natalidade.

 Resposta: E

07. As nações que, há várias décadas, possuem baixos índices de natalidade e de mortalidade e uma expectativa de vida elevada têm 
a grande maioria de sua população na faixa etária dos adultos, uma porcentagem de idosos relativamente alta e a faixa dos jovens 
entre 30 e 35% do total da população. Já os países subdesenvolvidos têm a maioria da população na faixa jovem e a faixa dos idosos 
bastante reduzida. Essa mudança na composição etária da população acarreta a redução da força produtiva e a elevação dos gastos 
em saúde e previdência.

 Resposta: C

08. O gráfico demonstra que a natalidade dos extremos sul e norte da África é menor do que a da sua região central. Na parte central, a 
transição demográfica ainda está por se iniciar onde predominam elevadas taxas de fecundidade.

 Resposta: E

09. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Já a taxa de crescimento demográfico é estabelecida 
entre a taxa de crescimento vegetativo, mais o saldo migratório que, por sua vez, é a diferença entre a emigração e imigração.

 Resposta: C
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10. Transição demográfica é o termo que os especialistas empregam para descrever a dinâmica do crescimento populacional. Em linhas 
gerais, o mundo experimenta a transição de um regime de alta fertilidade associada à mortalidade elevada, para um modelo de baixa 
fertilidade com diminuição da mortalidade. O inverno demográfico denota a queda da taxa de natalidade em todo o mundo e as suas 
consequências.

 Resposta: B


