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DINÂMICA DEMOGRÁFICA
EXERCÍCIOS PROPOSTOS

01.
A) Falso – Durante essas décadas não houve crescimento do planejamento familiar, visto que as médias de aumento populacional são
altas.
B) Verdadeiro – Da década de 1950 a 1970 é o período no qual ocorreu as maiores médias de crescimento natural – 2,99% e 2,89%.
Portanto, nesse período houve uma explosão demográfica.
C) Falso – As taxas de crescimento natural de 1960 a 1980 estiveram em constante declínio, havendo, portanto, uma redução da taxa
de fertilidade.
D) Falso – Apesar de as taxas de crescimento demográfico sofrerem redução nesse período, o crescimento demográfico aumentou,
pois a quantidade de habitantes no Brasil eleva a cada ano.
E) Falso – O crescimento demográfico não se estabiliza, visto que o crescimento vegetativo do país continua positivo, ou seja, o
número de nascimentos é maior que o de óbitos.
Resposta: B
02. Com base nas informações, podemos concluir que cada vez mais morre menos gente e nasce menos gente, essas duas realidades
montam um cenário onde cada vez mais aumenta a população idosa e diminui a população jovem.
Resposta: E
03. O Item I está falso, pois o Brasil está reduzindo sua taxa de natalidade e não aumentando.
Resposta: E
04. A redução da natalidade e aumento da expectativa de vida favorece para o processo de envelhecimento do país.
Resposta: C
05. O termo populoso é medido pela quantidade total de habitantes, isto é, sua população absoluta.
Resposta: D
06. A questão exige a observação dos números informados em cada estado, assim temos como correta, a alternativa A.
Resposta: A
07. Ao observarmos as duas figuras, percebemos que ao longo do tempo, o Brasil vem conseguindo reduzir sua taxa de mortalidade
infantil.
Resposta: A
08. A urbanização na qual o Brasil vai passar a partir das décadas de 1960/70 permitirá certos avanços que implicará na maior participação
da mulher no mercado de trabalho, fato esse que favorecerá a queda da fecundidade.
Resposta: E
09. A redução da taxa de fecundidade contribui para reduzir o ritmo de crescimento da população.
Resposta: E
10. O maior conjunto de terras altas do Brasil passa pela região Sudeste e o maior número de indústrias, fluxos financeiros, de serviços e
pessoas também concentram-se nessa região.
Resposta: A
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