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01. Apenas o item IV está errado, pois a taxa de fecundidade do Brasil está reduzindo e não aumentando.

 Resposta: E

02. A pirâmide aponta para um Brasil que passou pela transição demográfica e está na fase da redução da natalidade, configurando um 
ritmo menor do seu crescimento vegetativo.

 Resposta: C

03. A questão aborda uma realidade que ocorre com grande incidência nas classes menos privilegiadas, são meninas entre 15 a 19 anos 
de idade que já são mães e muitas vezes abandonam a escola para entrar, com muita dificuldade, no mercado de trabalho.

 Resposta: C

04. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento, pois a redução da taxa de fecundidade somada ao aumento da expectativa 
de vida colaborou para esse cenário, porém é preciso ter em mente que esse cenário não atinge com mesma intensidade nas regiões 
do Brasil.

 Resposta: D

05. O gráfico confirma a realidade de um Brasil que está em processo de envelhecimento e que aspira atenção e cuidado com relação a 
manutenção do sistema previdenciário.

 Resposta: D

06. Aqui, nosso caro aluno tem a nítida ideia de que há uma estreita relação entre a taxa de analfabetismo e o grau de desenvolvimento 
regional.

 Resposta: B

07. O caro aluno precisa saber que de acordo com os dados coletados pelo último censo, há um aumento da população idosa, realidade 
essa refletida no topo da pirâmide que passa a ser mais larga.

 Resposta: B

08. O amadurecimento da consciência da vida saudável atingida pela maior inserção da população a serviços e atividades que promovem 
o bem-estar e favorece para um maior horizonte da longevidade.

 Resposta: E

09. O crescimento vegetativo ou crescimento natural é medido pela diferença entre nascidos e mortos.

 Resposta: C

10. A partir do gráfico, percebe-se que está ocorrendo o envelhecimento da população brasileira dos anos de 1970 à projeção de 2050. 
Por isso, a alternativa “E” é a correta.

 Resposta: E
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