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Teorias Demográficas e Pirâmides Etárias 
 
1. (ENEM 2013)  

O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica: 
a) Decréscimo da população absoluta 
b) Redução do crescimento vegetativo 
c) Diminuição da proporção de adultos 
d) Expansão de políticas de controle da natalidade 
e) Aumento da renovação da população economicamente ativa. 

 
 
2. (Enem 2003) Leia o texto I de Josué de Castro, publicado em 1947. 
O Brasil, como país subdesenvolvido, em fase de acelerado processo de industrialização não 
conseguiu ainda se libertar da fome. Os baixos índices de produtividade agrícola se constituíram 
como fatores de base no condicionamento de um abastecimento alimentar insuficiente e 
inadequado às necessidades alimentares do nosso povo.  

CASTRO, Josué de. Geografia da fome. Texto adaptado. 
 
Leia o texto II sobre a fome no Brasil, publicado em 2001. 
Uma das evidências contidas no mapa da fome consiste na constatação de que o problema 
alimentar no Brasil não reside na disponibilidade e produção interna de grãos e dos produtos 
tradicionalmente consumidos no País, mas antes no descompasso entre o poder aquisitivo de 
ampla parcela da população e o custo de aquisição de uma quantidade de alimentos compatível 
com as necessidades do trabalhador e de sua família. 
 
Comparando os textos I e II podemos concluir que a persistência da fome no Brasil resulta 
principalmente: 

a) da renda insuficiente dos trabalhadores. 
b) de uma rede de transporte insuficiente. 
c) da carência de terras produtivas. 
d) do processo de industrialização. 
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e) da pequena produção de grãos. 
 
 
 

3. (UNIMONTES 2008) O livro intitulado “Ensaio sobre o Princípio da População”, de Thomas 
Robert Malthus, mostra uma teoria demográfica que: 

a) defende que o avanço tecnológico provoca a fome e o desemprego estrutural. 
b) explica que o crescimento populacional será reduzido com a urbanização. 
c) afirma que a fome é provocada pela desigualdade socioeconômica entre as pessoas. 
d) relaciona crescimento populacional com a fome. 

 
 
4. (UERJ 2011) 

Nas duas últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma 
resposta às transformações na composição etária da população brasileira. 
Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente na seguinte iniciativa: 

a) revisão das bases da legislação sindical 
b) alteração das regras da previdência social 
c) expansão das verbas para o ensino fundamental 
d) ampliação dos programas de prevenção sanitária 
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