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01. Pelo gráfi co mostrado, podemos perceber que existem dois grupos distintos de países: aqueles que se destacam pelo grande número 
de jovens na composição da população e aqueles que se destacam pelo amadurecimento da população, ou seja, o predomínio de 
adultos e idosos no total da população.

 Resposta: D

02. O gráfi co demonstra que as nações desenvolvidas aproveitaram o seu bônus demográfi co para desenvolver a sua economia. Todavia, 
muitos países subdesenvolvidos, como o Brasil, estão envelhecendo sem desenvolvimento. No caso nacional, só temos aproximadamente 
25 para que isso ocorra. Para a Europa, projeta-se um crescimento negativo, com redução populacional.

 Resposta: C

03. O crescimento populacional no mundo é caracterizado como o aumento do número de habitantes no mundo. Esse fenômeno é 
consequência do crescimento vegetativo, obtido através do saldo entre as taxas de natalidade (nascimentos) e de mortalidade (mortes). 
Quando a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade, temos um crescimento vegetativo positivo, caso contrário, a taxa é 
negativa. No mundo, a taxa de crescimento é inferior a 1,2% ao ano e está em constante declínio. Porém, a expectativa de vida está 
em ascensão em virtude dos avanços na medicina, maiores preocupações com a saúde, entre outros fatores. Sendo assim, o número 
de habitantes no mundo continua aumentando.

 Resposta: E

04. O fenômeno da transição demográfi ca explica as diferentes fases verifi cadas no estudo da demografi a de um país. Onde na primeira 
fase ocorre um crescimento lento da população devido às elevadas taxas de natalidade e mortalidade; na segunda fase ocorre um 
crescimento acelerado da população, devido à redução da taxa de mortalidade e manutenção elevada da taxa de natalidade; na terceira 
fase ocorre o envelhecimento da população com respectivas reduções da taxa de natalidade e mortalidade.

 Resposta: B

05. As economias mais avançadas apresentam sérios problemas populacionais relacionados ao declínio de suas taxas de crescimento 
demográfi co e as suas políticas migratórias que podem acarretar problemas socioeconômicos, como o aumento dos impostos e redução 
da força produtiva.

 Resposta: A

06. 
• Proposição I – errada. A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos registrados em um ano por mil habitantes.
• Proposição V – errada. Taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar o primeiro ano de vida. 
• Demais proposições estão corretas.  

 Resposta: A

07. Analisando o gráfi co das taxas de natalidade e mortalidade comparadas por continente, verifi ca-se que as taxas de natalidade são 
maiores nas regiões, geralmente, consideradas mais pobres, como a África. 

 Resposta: A

08. A Rússia apresenta um baixo índice de crescimento demográfi co, um dos mais baixo da Europa, que levou o Estado a investir em uma 
política pró-natalidade, como forma de reverter esse preocupante quadro.

 Resposta: B

09. A interpretação do gráfi co relativo ao crescimento demográfi co nos permite constatar que ocorre uma redução do ritmo do crescimento, 
com a redução das taxas de natalidade e mortalidade.

 Resposta: C

10. A teoria da Transição Demográfi ca afi rma que o ritmo do crescimento populacional ocorre em fases. A primeira fase é marcada pelo 
baixo crescimento devido aos elevados índices de natalidade e mortalidade. Na última fase ocorre a transição com a redução dos 
índices de natalidade e mortalidade.

 Resposta: B
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