1. O que explica a grande disparidade na expectativa de vida dos países desenvolvidos e
subdesenvolvidos.
R- Pela deficiência ou pela completa falta de acesso à água potável, a uma alimentação
adequada, a coleta e tratamento de esgoto, a condições adequadas de habitação e,
principalmente, a bons programas de saúde que atendam toda população, incluindo
campanhas de vacinação, hospitais e maternidades de qualidade.
2. Sabendo que a taxa de natalidade de um país é 20%º e a taxa de mortalidade é de 10%º,
calcule o crescimento vegetativo desse país.
RCV= 20%º - 10%º
CV= 10%º
3. O que difere a Teoria Reformista das Teorias Malthusiana e Neomalthusiana?
R- Segundo esse grupo, o atraso econômico dos países subdesenvolvidos seria a causa de
suas altas taxas de natalidade e não a consequência, como os neomalthusianos defendem.
4. Segundo Malthus, como se daria o crescimento da população mundial e da produção de
alimentos?
R- A população mundial cresceria em um ritmo rápido (progressão geométrica - 1, 2, 4, 8,...) e
a produção de alimentos cresceria num ritmo lento (Progressão aritmética - 1, 2, 3, 4...).
5. O que é IDH?
R- IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Índice criado pela ONU para avaliar a qualidade
de vida das nações.
6. Que variáveis determinam o crescimento populacional?
R- As taxas de natalidade, mortalidade, mortalidade infantil e a expectativa de vida.
7. Que indicadores entram na composição do IDH?
R- A mortalidade infantil e a expectativa de vida, mais o grau de escolaridade e a renda per
capita.
8. Quais os problemas enfrentados pelos países desenvolvidos por apresentarem uma baixa taxa
de natalidade e elevado número de adultos e idosos?
R- Esses países tendem a ter escassez de mão de obra e gastos excessivos com o sistema
previdenciário.
9. E quais os problemas enfrentados pelos países subdesenvolvidos por apresentarem uma alta
taxa de natalidade e uma população predominantemente jovem?
R- Esses países têm maiores gastos com a educação básica e a necessidade de gerar mais
postos de trabalho.
10. Defina migrações pendulares.
R- São movimentos diários de trabalhadores entre o local de sua residência e o local de
trabalho.
11. Qual a principal causa da migração no mundo e também no Brasil?
R- As desigualdades socioespaciais.
12. Cite dois exemplos de migrações internas.
R- Êxodo rural ou migração rural-urbana; Migração rural-rural; Migração urbano-rural;
Migração urbano-urbano Migração pendular.
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13. Defina migração forçada.
R- Quando indivíduos são obrigados a migrar de seu lugar de origem em função de
catástrofes naturais ou perseguições políticas, raciais ou religiosas.
14. Quais as causas do êxodo rural?
R- Ele é motivado pelas péssimas condições de vida, concentração fundiária, pela
mecanização do setor agropecuário e a consequente liberação de mão de obra no meio rural.
15. Quais são os s principais polos de atração migratória do mundo?
R- Os países centrais e/ou desenvolvidos.
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