
 

 

GeoGrafia ii
aULa 07:

CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO BRASILEIRO

eXerCÍCioS ProPoSToS
SemeSTraL

VOLUME 2

OSG.: 093448/15

01. A partir da segunda metade do século XX, o Brasil apresentou uma sensível redução do seu ritmo de crescimento demográfico. 
Isso se deve, em grande parte, ao processo de urbanização, à ascensão da mulher no mercado de trabalho e aos métodos contraceptivos. 
Essa mudança do perfil demográfico nacional é exigente, demandando aumento dos custos do Estado com os aspectos sociais.

 Resposta: D 

02. A urbanização, a queda da fecundidade da mulher, o planejamento familiar, a utilização de métodos de prevenção à gravidez e  a 
mudança ideológica da população são fatores que contribuem para a redução do crescimento populacional.

 Resposta: D

03. Ao analisarmos as imagens da questão constatamos que o Brasil vem ao longo do tempo, graças a urbanização e seus efeitos, 
conseguindo reduzir a natalidade. Vale lembrar que a mulher urbana já tem uma presença significativa no mercado de trabalho.

 Resposta: B

04. No Brasil, esse processo de explosão demográfica, ocorreu entre os anos de 1950 a 1970, com a redução da taxa de mortalidade e a 
manutenção das elevadas taxas de natalidade. A urbanização, a queda da fecundidade da mulher, o planejamento familiar, a utilização 
de métodos de prevenção à gravidez, a mudança ideológica da população são fatores que contribuem para a redução do crescimento 
populacional.

 Resposta: E

05. O crescimento demográfico está ligado a dois fatores: o crescimento natural ou vegetativo e a taxa de migração, que é a diferença 
entre a entrada e a saída de pessoas em um território.

 Resposta: C

06. A partir dos dados do censo demográfico brasileiro de 2000 e da análise dos itens: o item I está verdadeiro, pois um dos 
motivos de ainda haver um número significante de pobres e miseráveis no país é a grande concentração de renda; o item II 
é verdadeiro, uma vez que o Nordeste apresenta uma das maiores desigualdades sociais do Brasil se contrapondo à região 
Sudeste, que apresenta a porção mais reduzida com até um salário mínimo; o item III é verdadeiro, pois o censo de 2000 
demonstrou que a mortalidade infantil, ou seja, a morte de crianças com menos de 1 ano de idade ficou abaixo de 30;   
o item IV é verdadeiro, uma vez que, mesmo as igrejas evangélicas tendo apresentado um significativo aumento no país, a religião 
católica continua sendo a maior do país, mesmo vendo sua influência sendo abalada; o item V é verdadeiro, pois a educação ainda 
não conseguiu se equiparar ao desenvolvimento econômico dos últimos anos, e o Brasil apresenta uma elevada taxa de analfabetismo 
que ultrapassa os 17%. Se levarmos em consideração o analfabetismo funcional, essa taxa com certeza aumentará.

 Resposta: D

07. 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. Atualmente a taxa de fecundidade da mulher brasileira está em torno de 1,7 filhos, 
ou seja, abaixo da taxa de reposição. O que denuncia o envelhecimento a população.

 Resposta: E

08. Uma das causas do declínio da taxa de crescimento demográfico no Brasil se deve à ascensão das mulheres no mercado de trabalho. 
Isso se deve, em grande parte, à elevação da escolaridade média, o que propiciou a mudança de idade média dos casamentos.

 Resposta: C

09. 
A) O crescimento demográfico, no período que se estende entre 1900 e 1970, foi motivado, sobretudo, pela manutenção de altas 

taxas de natalidade e progressiva redução das taxas de mortalidade, ocasionada pela urbanização da sociedade brasileira com o 
que se garantiu melhorias médico-sanitárias e habitacionais. Nessa relação entre as taxas de natalidade e de mortalidade, ocorrem 
taxas de crescimento vegetativo, cada vez maiores, devido aos saldos demográficos crescentes.

B) O crescimento demográfico, no Brasil, após 1970, passa a declinar, em termos relativos, devido à queda da fecundidade, determinada 
pelas crises econômicas e pela modernização da sociedade, em que a migração do campo para a cidade é uma de suas faces.

 Assim, a queda da fecundidade, ocasionada pelo uso de métodos contraceptivos, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, 
pela mudança na concepção de família (de extensa para nuclear, ora com o homem como chefe, ora com a mulher), pela difusão 
de um modo de vida urbano, produzirá a redução das taxas de crescimento vegetativo, no Brasil, desde a década de 1970.
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10. O recenseamento é realizado a cada 10 anos pelo IBGE, sendo periodicamente revisado pelo PNAD (Programa Nacional de Amostra 
por Domicilio). No censo a população e consultada sobre diferentes questões que envolvem renda, cor, sexo etc. O recenseamento da 
população segundo a cor da pele é importante para o estabelecimento de políticas públicas de correção de desigualdades. Contudo, 
a heterogeneidade da população é um fato de difícil medição, a exemplo da histórica dificuldade da definição de alguns termos como 
“pardos” e “indígenas”.

 Resposta: B

 


