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01. A frase de P. J. Proudhon critica as ideias expressas por Thomas Malthus, que atribuía ao crescimento demográfico a responsabilidade 

pelas mazelas sociais.

 Resposta: E

02. Segundo o relatório, 8,7% dos habitantes da América Latina e do Caribe viviam com o equivalente a um dólar por dia em 2004, uma 

queda de apenas 0,9 ponto percentual em relação ao levantamento anterior, em 1999. Na África Subsaariana, a região mais pobre do 

mundo, a quantidade de pessoas na miséria diminuiu quase cinco pontos percentuais em cinco anos: de 45,9% (1999) para 41,1% 

(2004). No leste Asiático, segundo o relatório, 9,9% das pessoas da região viviam com menos de um dólar por dia em 2004, contra 

33%, em 1990, e 17,8%, em 1999.

 Resposta: B

03. Thomas Robert Malthus foi um economista britânico. É considerado o pai da demografia, por sua teoria para o controle de aumento 

populacional, conhecida como malthusianismo. Filho de um culto e rico proprietário de terras, tornou-se pastor anglicano. Em 1805, 

foi nomeado professor de história e de economia política em um colégio da Companhia das Índias. Expôs suas ideias em dois livros 

conhecidos como Primeiro ensaio e Segundo ensaio: “Um ensaio sobre o princípio da população” (1798) e “Um ensaio sobre o 

princípio da população ou uma visão de seus efeitos passados e presentes na felicidade humana, com uma investigação das nossas 

expectativas quanto à remoção ou mitigação futura dos males que ocasiona”.

 Malthus estudou possibilidades de restringir esse crescimento, pois os meios de subsistência poderiam crescer somente em progressão 

aritmética. Segundo ele, esse crescimento populacional é limitado pelo aumento da mortalidade e por todas as restrições ao nascimento, 

decorrentes da miséria e do vício. Suas obras exerceram influência em vários campos do pensamento e forneceram a chave para as 

teorias evolucionistas de Darwin e Wallace. Os economistas clássicos, como David Ricardo, incorporam o princípio da população às 

suas teorias, supondo que a oferta de força de trabalho era inexaurível, sendo limitadas apenas pelo fundo de salários.

 Resposta: B

04. Segundo os neomalthusianos, quanto maior o número de habitantes de um país, menor a renda per capita e a disponibilidade de capital 

a ser distribuído pelos agentes econômicos. Ela passa, então, a propor programas de controle de natalidade nos países subdesenvolvidos 

e a disseminação da utilização de métodos anticoncepcionais. É uma tentativa de encobertar os efeitos devastadores dos baixos salários 

e das péssimas condições de vida que vigoram nos países subdesenvolvidos a partir de uma argumentação demográfica.

 Resposta: C

05. Em 1798, Malthus publicou uma teoria demográfica que apresenta, basicamente, dois postulados:

• Se não ocorressem guerras, epidemias, desastres naturais, a população tenderia a duplicar a cada 25 anos. Ela cresceria, portanto, 

em progressão geométrica.

• O crescimento da produção de alimentos ocorreria apenas em progressão aritmética e possuiria em limite de produção, por depender 

de um fator fixo: o próprio limite territorial dos continentes.

 Segundo os neomalthusianos, quanto maior o número de habitantes de um país, menor a renda per capita e a disponibilidade de 

capital a ser distribuído pelos agentes econômicos.

 Resposta: C

06. A resposta para questão se faz mediante a análise do gráfico acerca da produção de alimentos durante o século XX, podemos observar, 

portanto, que de 1951 até 1995, há um considerável aumento na produção de alimentos, portanto é preciso observar que, mesmo 

tendo ocorrido um considerável aumento na produção de alimentos, ainda assim, há um grande contingente de pessoas famintas, 

principalmente nas regiões mais pobres, já que o aumento se deu em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Precisamos levar 

em consideração, ainda, a segurança alimentar que tem sido também uma questão econômica, uma vez que a produção de alimentos 

está voltada para quem pode pagar por ele.

 Resposta: C
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07. Considerar: Uma das intenções do trecho é demonstrar que não há uma correlação direta entre crescimento demográfico e o nível 

de consumo no sentido de afetar o meio ambiente, uma vez que a parcela reduzida da população mundial consome e prejudica a 

sustentabilidade de todo planeta.

 Resposta: D

08. Apenas as afirmativas I e II são corretas, pois a ideia de um mundo famélico assombra a humanidade desde a Primeira Revolução 

Industrial, porém as ideias defendidas por Thomas Malthus não são verdadeiras, uma vez que atualmente, no planeta, existe mais 

alimento do que pessoas. A fome é, antes de tudo, um processo socioeconômico resultante das relações capitalistas de produção.

 Resposta: A

09. Na questão da insegurança alimentar, muitos dos países atingidos pela situação de déficit excepcional da produção alimentar, ausência 

generalizada de acesso à alimentação ou grave insegurança alimentar são aqueles em situação de subdesenvolvimento da África 

Subsaariana, onde as condições econômicas impedem o acesso aos benefícios tecnológicos que permitiriam vencer as deficiências. 

Assim, ao contrário do que se afirma em II, uma vez superados os entraves econômicos adversos, os países podem gerar condições 

técnicas de vencer os fatores naturais (solos pouco férteis ou climas adversos) que limitam sua produção agrícola e os mantêm na 

situação de insegurança alimentar.

 Resposta: C

10. A questão aborda uma das teorias demográficas mais famosas e contraditórias, defendida pelo pastor anglicano Thomas Robert 

Malthus, que afirmou na sua obra Princípios da População que: o crescimento populacional iria ocorrer na forma de uma progressão 

geométrica; enquanto que a oferta de alimentos ocorreria na forma de progressão aritmética.

 Resposta: D


