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 Crescimento e Estrutura da População 
 
1. Considere o gráfico abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E assinale a alternativa incorreta: 

a) A queda das taxas de natalidade e mortalidade indica o aumento da participação dos 
idosos e a redução da participação de crianças e jovens na população brasileira. 

b) A década de 2000 é caracterizada pela contínua queda da taxa de natalidade e aumento 
da taxa de mortalidade, que resultam na redução do crescimento populacional. 

c) A primeira fase do ciclo demográfico, caracterizada por baixo crescimento populacional 
derivado de altas taxas de natalidade e mortalidade, foi ultrapassado pelo Brasil ainda no 
século XX. 

d) O Brasil vive uma fase de “transição demográfica” em seu ciclo evolutivo da população, 
com queda na taxa de natalidade e mortalidade e, consequente redução do ritmo de 
crescimento populacional. 

e) O intervalo entre as décadas de 1940 e 1980 destacou-se pelo elevado crescimento 
populacional brasileiro, resultado da combinação entre a queda acentuada da mortalidade 
e a redução da natalidade. 

 
 
2. Em cerca de quarenta anos, o Brasil passou da iminente ameaça de explosão demográfica 
para a perspectiva de redução da população, caso continuem nascendo relativamente tão poucas 
crianças e não haja um processo de imigração internacional que compense a diminuição dos 
nascimentos. Hoje a população brasileira continua crescendo, mas em ritmo cada vez menor. 
 

(LÚCIO, C. et al. As mudanças da população brasileira. Le Monde Diplomatique Brasil.  
São Paulo. 2013) 

 
O atual padrão demográfico do Brasil apresenta como tendência a(o) 

a) progressão do envelhecimento 
b) elevação da taxa de fecundidade 
c) aceleração do crescimento vegetativo 
d) estagnação da emigração internacional 
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3. 

 
 
O gráfico mostra uma mudança da estrutura etária da população brasileira, mudança ainda em 
curso já que o gráfico abrange um período que vai de 1980 até 2020. A respeito do gráfico e das 
alterações futuras na sociedade brasileira, pode-se apontar como consequência econômica social 
dessas transformações: 

a) Encarecimento do custo de vida 
b) Problemas com a previdência social 
c) Maiores investimentos na educação infantil 
d) Redução dos gastos com saúde 

 
 
4. O descompasso temporal com que se deu a transição demográfica no bloco dos países com 
economias desenvolvidas e que vem se dando no das economias em desenvolvimento, coloca no 
mundo contemporâneo uma situação pelo menos paradoxal. 
O primeiro bloco, que concentra os maiores PIBs do mundo, enfrenta sérias dificuldades quanto 
ao declínio populacional. 
Já o segundo bloco, com grandes contingentes de população em idade produtiva, enfrenta sérias 
dificuldades de trabalho e emprego. 
 

BERQUÓ, Elza. Migrações internacionais – contribuições para políticas. Brasília: Comissão 
Nacional de População e Desenvolvimento, 2001. (adaptado) 

 
No contexto da dinâmica populacional recente, uma das estratégias praticadas pelos países 
desenvolvidos para a minimização dos efeitos do paradoxo identificado no texto é a(o) 

a) concessão de vantagens trabalhistas para incentivar a natalidade. 
b) criminalização da prática demissional para controle da concorrência entre trabalhadores. 
c) regularização dos imigrantes ilegais para seu ingresso na economia formal. 
d) difusão generalizada de políticas para incentivo à migração de reposição. 
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 Gabarito 
 

1. B 
2. A 
3. B 
4. A 


