
MODELO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA 

ESCRITA OBJETIVA 

 

 

À Banca Examinadora do Concurso Público n° DP- 2/321/19, destinado ao 

cargo de Soldado PM 2ª Classe: 

 No dia 28 de julho foi realizada a prova escrita objetiva, cujo gabarito foi 

divulgado no dia 30 de julho. Conforme publicação, a questão de número 44 que 

corresponde a disciplina de Geografia, solicita que o candidato analise uma tabela 

com taxas de natalidade no Brasil e assinale a alternativa adequada.  

 A Banca considerou a seguinte alternativa como correta: “A evolução da taxa 

de natalidade nas últimas décadas se refletiu na estrutura da população 

brasileira”, que corresponde a alternativa D na versão 1, alternativa C na versão 2, 

alternativa C na versão 3 e alternativa A na versão 4. 

 Ocorre que, existem duas alternativas corretas, pois a alternativa que indica “a 

redução da taxa de natalidade indica que o país deverá passar por uma transição 

demográfica” também é verdadeira.  

 Esta alternativa considera que a redução da taxa de natalidade indica que o 

país deverá passar por uma transição demográfica. Segundo a tabela apresentada na 

questão e as demais informações disponíveis no estudo Brasil em síntese – IBGE 1, as 

taxas de natalidade apresentaram queda nas últimas décadas, assim como a 

longevidade e a expectativa de vida aumentou. As projeções demonstram que 

ocorrerão mudanças significativas na pirâmide etária brasileira. 

Segundo a teoria desenvolvida, inicialmente, pelo demógrafo Frank Notestein e 

conforme é citado no artigo: O desafio do envelhecimento populacional na perspectiva 

sistêmica da saúde, publicado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES2, a transição demográfica possui 4 etapas: 

“Na primeira, a taxa de nascimento e a taxa de mortalidade são altas, resultando em 

baixo crescimento populacional e estrutura etária com formato de pirâmide, com 

muitas crianças e pouca população idosa. Na segunda etapa, a queda da mortalidade 

infantil combinada com a manutenção de altas taxas de fertilidade provoca 

crescimento populacional, potencialmente com um efeito virtuoso, o chamado “bônus 

demográfico”, uma vez que cresce a proporção da população em idade ativa. Na 

terceira etapa, o fato relevante é a queda na taxa de fertilidade, estreitando a base da 

pirâmide e empurrando para cima a média de idade da população. Por fim, na quarta, 

a mortalidade e a fertilidade são baixas e estáveis, o crescimento populacional 

estabiliza-se e a estrutura etária torna-se quase retangular, com maior peso da 

                                                           
1 https://brasilemsintese.ibge.gov.br/ 
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população idosa, marcada pelo fenômeno do envelhecimento populacional” (HE; 

GOODKIND; KOWAL, 2016). 

No Brasil e no mundo, a parcela da população com idade acima de sessenta 

anos está crescendo em um ritmo mais acelerado do que qualquer outro grupo etário. 

Historicamente, o número de crianças sempre foi superior ao número de idosos. 

Porém, espera-se que em 2050 o percentual da população mundial acima de sessenta 

anos ultrapasse o percentual de jovens de até 14 anos. No Brasil, essa transição deve 

ocorrer já em 2030, segundo a Organização das Nações Unidas. Disponível em 

https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf  

A alternativa em questão não aborda qual etapa da transição demográfica será 

enfrentada nos próximos anos, apenas afirma que o país passará por uma transição 

demográfica. A alternativa aborda uma projeção para o futuro, e segundo os dados 

oficiais está correta.  

Ante o exposto, faz-se necessário a anulação da questão.  
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