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01. É bastante perceptível a redução do ritmo do crescimento populacional nas ultimas décadas, onde ocorreu o declínio para os atuais 
1,2% ao ano. Entretanto,  ocorreu uma redução bastante desigual de acordo com o nível socioeconômico do país. Nas nações marcadas 
pelo elevado desenvolvimento econômico ocorre um crescimento muito baixo, e em certos casos até mesmo negativo; enquanto que 
nas nações subdesenvolvidas o ritmo de crescimento ainda ocorre de forma elevada..

 Resposta: A

02. O termo “bônus demográfi co” foi criado para designar a situação populacional na qual o grande número de adultos disponíveis, aptos 
para o trabalho, pode resultar numa produção econômica que sustente o contingente de população jovem e idosa não produtiva. 
Segundo os demógrafos, é a situação na qual o Brasil se encontra nos anos correntes. A partir de certo momento, esse bônus terminará 
e, então, o país fi cará onerado pelo crescimento do número de idosos que não encontrarão correspondência na população ativa.

 Resposta: A 

03. A alternativa B está incorreta pois afi rma que, desde 1920, o índice de crescimento populacional no Brasil sofreu sucessivos recuos. Na 
realidade, a redução no índice de crescimento populacional só pode ser verifi cado a partir da década de 1970, devido à signifi cativa 
queda na taxa de natalidade em razão da urbanização da população, maior acesso à informação, casamentos tardios, entre outros.

 Resposta: B

04. A partir de 1990, observa-se uma contínua queda no incremento populacional mundial, devido à queda nas taxas de natalidade 
decorrente da elevação do nível de instrução, à adoção, cada vez mais signifi cativa, de métodos contraceptivos e, principalmente, 
à inserção da mulher no mercado de trabalho. No entanto, este crescimento ou incremento continua positivo, mas em perspectiva 
deverá ser cada vez menor.

 Resposta: A

05. Os países subdesenvolvidos, em especial aqueles situados na América Latina, experimentam no período posterior à Segunda Guerra 
Mundial, um expressivo crescimento demográfi co. Esse fenômeno foi denominado de explosão demográfi ca e foi resultado da redução 
da taxa de mortalidade e permanência de elevados índices de natalidade.

 Resposta: B
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