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01. Novamente, os teóricos explicavam o subdesenvolvimento e a pobreza pelo crescimento populacional, que estaria provocando a
elevação dos gastos governamentais com os serviços de educação e saúde. Isso comprometeria a realização de investimentos nos
setores produtivos e dificultaria o desenvolvimento econômico. Para os neomalthusianos, uma população numerosa seria um obstáculo
ao desenvolvimento e levaria ao esgotamento dos recursos naturais, ao desemprego e à pobreza. Afirmavam também que é possível
melhorar a produtividade da terra com o uso de novas tecnologias e que é possível reduzir o ritmo de crescimento da população por
meio do planejamento familiar.
Resposta: A
02. Essa teoria, ao contrário da Neomalthusiana, afirma que a superpopulação é consequência, e não causa do subdesenvolvimento. Em
países desenvolvidos, onde há melhor qualidade de vida, ocorre maior controle de natalidade. Em países subdesenvolvidos, onde não
há grandes investimentos em educação, as pessoas acabam não tendo consciência das determinações econômicas e não se preocupam
em gerar menos filhos. Devido a isso, os reformistas propõem reformas nos investimentos, para que haja equilíbrio da educação nesses
países.
Resposta: D
03. Os maiores percentuais observados no Sudeste Asiático e na África Subsaariana refletem, por um lado, um crescimento demográfico
muito superior ao desenvolvimento econômico; por outro lado, trata-se de regiões que estão à margem da globalização econômica,
servindo apenas como fonte de mão de obra barata ou de matéria-prima.
Resposta: A
04. Na questão da insegurança alimentar, muitos dos países atingidos pela situação de déficit excepcional da produção alimentar, ausência
generalizada de acesso à alimentação ou grave insegurança alimentar são aqueles em situação de subdesenvolvimento da África
Subsaariana, onde as condições econômicas impedem o acesso aos benefícios tecnológicos que permitiriam vencer as deficiências.
Assim, ao contrário do que se afirma em II, uma vez superados os entraves econômicos adversos, os países podem gerar condições
técnicas de vencer os fatores naturais (solos pouco férteis, ou climas adversos) que limitam sua produção agrícola e os mantêm na
situação de insegurança alimentar.
Resposta: C
05. Os itens I, II, III referem-se, respectivamente, as seguintes teorias demográficas: Malthusiana, Neomalthusiana e reformista. A Teoria
Malthusiana afirma que o crescimento da produção de alimentos ocorre em progressão aritmética e da população em progressão
geométrica. A Teoria Neomalthusiana afirma que o exagerado crescimento da população seria um entrave para o desenvolvimento
social e econômico, sendo responsável pela miséria, desemprego, fome e degradação ambiental. A Teoria Reformista considera a
própria miséria como sendo a responsável pelo acelerado crescimento populacional.
Resposta: D
06. A Teoria Neomalthusiana surge como resposta ao fato de que o crescimento populacional acelerado cria obstáculos ao crescimento
econômico. Sabe-se que essa concepção afirma que o exagerado crescimento da população seria um entrave para o desenvolvimento
social e econômico, sendo responsável pela miséria, desemprego, fome e degradação ambiental.
Resposta: C
07. A questão aborda uma das teorias demográficas mais famosas e contraditórias, defendida pelo pastor anglicano Thomas Robert
Malthus, que afirmou na sua obra Princípios da população que: “o crescimento populacional iria ocorrer na forma de uma progressão
geométrica; enquanto que a oferta de alimentos ocorreria na forma de progressão aritmética”.
Resposta: D
08. Apenas as afirmativas I e II são corretas, pois, ideias de um mundo famélico assombra a humanidade desde a Primeira Revolução
Industrial, porém as ideias defendidas por Thomas Malthus não são verdadeiras, uma vez que atualmente no planeta existe mais
alimento do que pessoas. A fome é antes de tudo um processo socioeconômico resultante das relações capitalista de produção.
Resposta: A
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09. Os novos padrões verificados com a urbanização são fatores que fazem reduzir o ritmo do crescimento demográfico. Isso ocorreu
na Europa durante a Primeira Revolução Industrial, nos países subdesenvolvidos no pós Segunda Guerra Mundial, todavia, não vem
ocorrendo em certas nações da África subsaariana.
Resposta: C
10. O texto de Yves Lacoste expressa uma ideia relacionada com a corrente de pensamentos reformista. Esse, por sua vez, afirma que o
problema de crescimento demográfico não reside na questão do subdesenvolvimento, mas na baixa renda da população. Propõe a
melhoria de distribuição da renda, como forma de reduzir o crescimento demográfico.
Resposta: C
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