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01. Grande parte dos problemas sociais do Brasil resultam da má distribuição da renda. A fome enquadra-se dentro dessa situação, já que 
a produção agrícola nacional tem crescido rapidamente, mas uma parcela signifi cativa da população continua sem renda sufi ciente 
para adquirir a quantidade de alimentos considerada mínima para a manutenção da saúde.

 Resposta: A

02. A teoria Neomalthusiana, em linhas gerais, defende a ideia de redução de investimentos na área social, aplicando os recursos em 
setores da economia que gerem riquezas. Ao comparar consumo, gastos e poluição das populações dos países ricos com as dos países 
pobres, o texto nega o Neomalthusianismo.

 Resposta: D

03. Na última década, houve uma redução do número de pessoas com fome. A despeito disso, grande parcela das populações da África 
Subsaariana e da Ásia meridional fi guram entre os mais atingidos pelo fl agelo. Apesar das estratégias adotadas para o combate à 
fome, por países do Sul, especialmente pelos países emergentes, o número de subnutridos permanece elevado, pois tais estratégias, 
de fato, não conseguem superar problemas relacionados com as desigualdades sociais, precária infraestrutura e baixa produtividade 
agrícola, que contribuem para a manutenção do quadro de subnutrição crônica.
Parte considerável dos países do Sul não conseguirá atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pelo PNUD, 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para 2015.

 Resposta: B

04. O crescimento demográfi co é, na verdade, relacionado a dois fatores diferentes: o crescimento vegetativo com o saldo migratório. A 
teoria Malthusiana, em seu princípio geral, afi rma que o crescimento da população tende a aumentar no ritmo de uma P.G., enquanto 
os meios de subsistência cresceriam no ritmo de uma P.A.

 Resposta: D

05. A teoria reformista critica o pensamento malthusiano, segundo o qual a fome pode ser resolvida pelo controle de natalidade. Segundo 
o reformismo, a pobreza e a fome são frutos das desigualdades e esse pensamento tem uma infl uência direta do marxismo. Assim, 
culpar a elevada natalidade é tomar o efeito como causa.

 Resposta: D
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