
Resoluções das atividades GEOGRAFIA 1

1Pré-Vestibular – Livro 3

População – Conceitos; Teorias 
demográfi casMódulo 7

Atividades para sala

01  A

 Desde a década de 1970, vários países da Europa, em espe-
cial Alemanha e Áustria, vêm passando por um processo 
de estagnação no crescimento populacional. Muitas razões 
podem ser apontadas para tal fato, mas, em especial, uma 
transformação na estrutura familiar, que diminuiu conside-
ravelmente. A entrada da mulher no mercado de trabalho, 
o uso de contraceptivos e o retardamento do casamento 
entre os mais jovens também são importantes fatores nessa 
tendência populacional.

02  B
 Analisando os gráfi cos, nota-se que a fase pós-transicional 

é marcada por baixas taxas de natalidade e de mortalidade, 
fato que ocasionará uma baixa taxa de crescimento vege-
tativo, pois a curva da natalidade sofreu grande queda, 
embora a mortalidade tenha, aparen temente, estagnado.

03  A
 É fato que o crescimento da população mundial no início 

do século XXI vem demonstrando uma redução ocasio-
nada principalmente em países subdesenvolvidos. Porém, 
como o processo se deu de modo desigual, ainda é possí-
vel verifi car em países subsaarianos taxas de crescimento 
vegetativo acima de 2,3%, portanto, bem acima da média 
mundial (1,2% ao ano), segundo o Fundo de População 
das Nações Unidas (UNFPA, na sigla em inglês).

04  A

 A questão aborda os elementos fundamentais para a com-
preensão do crescimento populacional de uma região: as 
migrações e o crescimento natural. Para Malthus, que estu-
dou o crescimento demográfi co, a população crescia em 
ritmo acelerado, enquanto a agricultura não estava acom-
panhando o mesmo ritmo, o que desencadearia a fome.

05  A

 Para o grupo de reformistas, a relação causa-consequên-
cia estabelecida pelos estudos de Malthus e seus seguido-
res estaria invertida: para Malthus, o grande problema da 
humanidade seria o elevado crescimento demográfi co, e 
seus seguidores a teriam como causa do subdesenvolvi-
mento. Para os reformistas, na verdade, é o subdesenvol-
vimento que gera as mazelas e os problemas, inclusive 
demográfi cos.

06  C

 Segundo o texto, a raça humana vem se multiplicando explo-
sivamente desde que existem as vacinas, logo, a melhoria 
médica e sanitária e a revolução farmacêutica geraram uma 
explosão demográfi ca, opondo-se à concepção da seleção 
natural das espécies. A ideia central do texto remonta à teo-
ria de Malthus, que se deixou infl uenciar por tal teoria bioló-
gica, e defendia que a guerra e as epidemias funcionavam 
como elementos positivos para o controle demográfi co.

Atividades propostas

01  B

 A questão mostra grandes concentrações demográfi cas no 
Sul e no Sudeste do continente asiático, região conhecida 
como “formigueiro humano”. Portanto, a maior parte da 
população absoluta do planeta habita nações em desen-
volvimento, como China e Índia.

02  C

 Analisando o gráfi co apresentado na questão, é possí-
vel verifi car que ele refl ete a estrutura demográfi ca glo-
bal que é resultado, principalmente na segunda metade 
do século  XX, da chamada Revolução Sanitária, respon-
sável por uma melhoria dos padrões de vida advinda da 
 urbanização.

03  B

 A análise do gráfi co permite afi rmar que ocorreu um 
processo de crescimento vegetativo consideravelmente 
elevado, principalmente no período entre 1960 e 1970, 
quando a Revolução Sanitária acarretou uma brusca queda 
de mortalidade e a natalidade se manteve elevada.

04  C

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um coefi -
ciente que analisa o perfi l socioeconômico de uma socie-
dade, avaliando indicadores como educação, saúde e 
economia. Quanto mais próximo a 1 for o índice do país, 
melhor o indicativo.

05  C

 A tabela expõe dados referentes à população absoluta, 
à densidade demográfi ca e às taxas de crescimento dos 
sete países mais populosos. A análise revela que China e 
Índia são os dois países de maior população absoluta. As 
baixas taxas de crescimento demográfi co refl etem a ocor-
rência de taxas de fecundidade também relativamente 
baixas. A densidade demográfi ca é obtida com base na 
relação entre a população absoluta pela área  territorial.



GEOGRAFIA 1

2 Pré-Vestibular – Livro 3

06  B

 O crescimento vegetativo é a diferença entre duas taxas: a 
de natalidade e a de mortalidade. No Brasil, a taxa de mor-
talidade teve uma queda acentuada a partir da década de 
1950, enquanto a natalidade manteve-se alta até a década 
de 1980, implicando um elevado crescimento vegeta-
tivo. Com a queda da natalidade a partir da década de 
1990, a tendência é a queda do crescimento vegetativo. É 
necessário compreender que a taxa de natalidade difere 
da taxa de fecundidade. Enquanto a natalidade é o pro-
duto da divisão do número de nascimentos pela popula-
ção absoluta multiplicado por mil, a taxa de fecundidade 
é o número médio de filhos que as mulheres têm em um 
determinado período. A conclusão sobre a redução do 
crescimento vegetativo utilizando-se a taxa de fecundi-
dade é, portanto, feita por aproximação.

07  A

 De acordo com as ideias de Thomas Malthus, a sujeição 
ou controle moral, ou seja, a própria população deveria 
adotar uma postura de privação voluntária dos desejos 
sexuais, além de casamentos tardios e número de filhos 
compatível com os recursos dos pais, serviria como obs-
táculo ao crescimento natural da população, reduzindo o 
risco de um colapso do planeta.

08  B

 Para os reformistas, a solução para o problema entre 
população e natalidade seria a adoção de políticas públi-
cas inclusivas e a melhoria na distribuição de renda, o que 
possibilitaria uma redução natural do ritmo de crescimento 
demográfico, resultando em melhorias qualitativas e maior 
acesso aos recursos naturais.

09  C

 Os defensores da Teoria Neomalthusiana entendiam que 
o excesso de população exerceria uma forte pressão sobre 
os recursos naturais, comprometendo a capacidade pro-
dutiva e, assim, provocando o subdesenvolvimento. Nas 
últimas décadas, as ações governamentais e os processos 
de urbanização reduziram o ritmo de crescimento demo-
gráfico global; no entanto, persiste o subdesenvolvimento, 
o que permite afirmar que não é necessariamente o cres-
cimento demográfico que estagna o desenvolvimento, e 
sim o modelo político social e econômico adotado.

10  E

 O gráfico relaciona o crescimento demográfico com a 
produção de recursos naturais, em que o crescimento 
da população chegaria, em algum momento, a ser muito 
superior à oferta de recursos naturais, conforme a Teoria 
Malthusiana.

11  D

 Segundo a Teoria Neomalthusiana, o subdesenvolvimento 
é ocasionado pelo crescimento demográfico, que compro-
mete a capacidade das forças produtivas sendo, portanto, 
considerado como um entrave ao processo de evolução 

econômica para a população, além de ampliar as dispa-
ridades sociais. A adoção de uma política de controle de 
natalidade foi aceita de formas variadas, desde a esterili-
zação maciça da população de baixa renda, passando pela 
política do filho único até a distribuição de contraceptivos.

12  C

 O enunciado da questão defende o controle de natalidade 
como forma de se resolver os problemas sociais, estando, 
portanto, em consonância com a Teoria Neomalthusiana.


