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Sobre este material

Temos mais um material feito pela equipe do Clipping para deixarmos os seus 
estudos diários muito mais práticos.

Esse resumo do relatório World Population Prospects cobre tudo o que você 
precisa saber sobre a situação atual da população mundial e as projeções para o 
futuro, dentro do que pode ser cobrado no CACD. O material estará disponível dentro 
da semana 6 da bibliografia recomendada de Geografia, e será uma excelente ferra-
menta para dar aquela revisada objetiva antes da prova.

Aproveitem ao máximo tudo e conheçam também a plataforma do Clipping. 
Nela vocês encontram todo o planejamento necessário para se prepararem para o 
concurso público escolhido, com plano de estudo focado no edital, questões comenta-
das, aulas ao vivo, simulados e apostilas.

Nós estamos aqui para sermos o seu parceiro de estudos quando o assunto é 
concurso público.

Podem contar com a gente!

Para finalizar, por favor, não pirateie nosso conteúdo. Nossa equipe trabalha 
pesado para oferecer materiais exclusivos e por planos bem acessíveis a partir de R$ 
29,90 ao mês.

Se você acha esse material legal a ponto de ser compartilhado, considere apoiar 
o Clipping assinando a plataforma.

Bons estudos!

A população mundial em 2017: 7,6 bilhões.

As populações estão no centro das discussões do desenvolvimento sustentável. 
Portanto, são fundamentais para o cumprimento da Agenda 2030.

Ranking de população por continente:

1. Ásia: 4,5 bilhões (60%);
2. África: 1,3 bilhões (17%);
3. Europa: 742 milhões (10%);
4. América Latina e Caribe: 646 milhões (9%)
5. América do Norte: 361 milhões (6%);
6. Oceania 41 milhões.

Destaque para China (1,4 bilhões de pessoas - 19% do total mundial) e Índia 
(1,3 bilhões de pessoas - 18% do total mundial).

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Outras informações relevantes:

• Em 2017, há 102 homens para cada 100 mulheres.
• Crianças abaixo dos 15 anos representam 26% da população mundial.
• Idosos acima dos 60 anos representam 13% da população mundial.
• Adultos entre 15 e 59 anos correspondem a 61% da população mundial.

Projeção Global de Crescimento:

• Há 10 anos, a população mundial crescia em um ritmo de 1,24% ao ano.  
 Hoje, a população cresce a uma taxa de 1,10% anualmente (83 milhões).

• Em 2030, espera-se uma população de 8,6 bilhões de pessoas; em 2050,  
 9,8 bilhões; e em 2100, 11,2 bilhões.

• Mais da metade do crescimento populacional de 2017 até 2050 é   
 esperado que aconteça no continente africano.

• Dos 2,2 bilhões de crescimento populacional esperado para esse período,  
 1,3 bilhões serão na África e 750 milhões na Ásia.

• A Europa é a única região que diminuirá de tamanho entre 2017 e 2050.   

• Após 2050, a África seguirá sendo a região cuja população mais cresce no  
 mundo.

• Nos últimos anos, a população da África tem tido o crescimento mais  
 acelerado entre as regiões: entre 2010 e 2015, a região cresceu 2,6% ao  
 ano; no entanto esse ritmo começa a cair.

• Oceania e África são as únicas regiões que crescem acima da média   
 mundial, seguidas por América Latina e Caribe, Ásia, América do Norte e  
 Europa (próxima de zero).

• Projeta-se que a taxa de fertilidade na África passará dos atuais 4,7   
 nascimentos por mulher para 3,1, em 2050, e 2,1, em 2100. Dos atuais 17%  
 da população mundial, o continente poderá representar 26%, em 2050, e  
 40%, em 2100.

• Ao mesmo tempo, os atuais 60% da Ásia cairão para 54%, em 2050, e 43%,  
 em 2100.

• O crescimento populacional é especialmente alto (2,4%) entre os 47  
 países de menor desenvolvimento relativo, dos quais 33 são africanos.
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• É esperado que a população de 51 países reduza de tamanho entre  
 2017 e 2050, especialmente na Europa Oriental. Como um todo, a taxa de  
 fertilidade na Europa deverá subir dos atuais 1,6 nascimentos por mulher  
 para 1,8, em 2050 (número ainda baixo).

• Entre 2017 e 2050, metade do crescimento populacional esperado para o  
 mundo ficará concentrado em nove países: Índia, Nigéria, República   
 Democrática do Congo, Paquistão, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos,   
 Uganda e Indonésia.

• Em 7 anos, a população da Índia irá ultrapassar a população chinesa.

• Entre as 10 maiores populações do mundo, 1 fica na África (Nigéria); 5 na   
 Ásia (Bangladesh, China, Índia, Indonésia e Paquistão); 2 na América   
 Latina (Brasil e México); 1 na América do Norte (EUA); e 1 na Europa (Rússia).

• na África (20) e Ásia (2).

ATENÇÃO

Este é uma amostra de um dos vários conteúdos oferecidos aos 
assinantes do Clipping Concursos.

Por favor, não pirateie nosso conteúdo. Nossa equipe trabalha pesado para o oferecer o melhor 
conteúdo por planos bem acessíveis a partir de R$29,90 ao mês. 

Se você acha esse material legal a ponto de ser compartilhado, considere apoiar o Clipping 
assinando a plataforma.

SAIBA MAIS

https://clippingconcursos.com.br/cadastrar/?campaign=5b0703bf20710a29bc357f97&_ga=2.79568020.1636574543.1530553067-1743093276.1523022199&utm_source=Material&utm_medium=Apostila&utm_campaign=resumo-das-revolucoes-inglesas&utm_term=resumo-das-revolucoes-inglesas-CTA&utm_content=resumo-das-revolucoes-inglesas

