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Resposta da questão 1:[D]
A elevação do IDH-M no país decorreu de fatores como a redução da mortalidade infantil e o aumento da expectativa
de vida, o que indica investimentos sociais mais consistentes. Estão incorretas as alternativas: [A], porque o
analfabetismo não foi erradicado; [B], porque a questão do desemprego e da industrialização são fatores indiretos na
melhoria social, porém não são contabilizados como variáveis no cálculo do indicador; [C], porque a qualificação do
mercado de trabalho é um fator indireto na melhoria social, porém não é contabilizado como variável no cálculo do
indicador.
Resposta da questão 2:[C]
O item [II] está incorreto, conforme o gráfico, houve um aumento dos índices PISA no Brasil. A melhora é considerada
pequena, visto que o país tem ficado entre os últimos colocados em matemática, leitura e ciências. O investimento em
educação também aumentou, embora ainda insuficiente.
Resposta da questão 3:[A]
Os itens incorretos são:
[II] O Índice de Gini mede desigualdade social, quanto mais próximo de 0 mais igualitário, quanto mais próximo de 1
mais desigual;
[IV] Apesar do IDH de alguns estados do Nordeste brasileiro como Maranhão e Alagoas estarem entre os menores do
país, são melhores do que os verificados em nações africanas.
Resposta da questão 4:[C]
Os itens incorretos são:
[I] o Brasil apresenta IDH elevado e acentuada desigualdade social, similar a países subdesenvolvidos periféricos
africanos;
[III] o desenvolvimento social é representado pelo Índice de Desenvolvimento Humano, composto por renda per
capita, escolaridade e expectativa de vida, assim quanto mais próximo de 1, maior a qualidade de vida ou
desenvolvimento social.
Resposta da questão 5:[E]
As afirmativas [I], [II] e [III] estão corretas, porque a expectativa de vida é o número médio de anos de vida da
população de um país, indicador resultante de fatores como condição socioeconômica do país e composição do sexo
da população. O gráfico indica uma elevação da expectativa de vida nos países selecionados.
A afirmativa [IV] está incorreta, porque a expectativa de vida é um indicador que reflete a evolução trazida pelas
políticas publicas, haja vista, a longevidade ser resultante da melhoria das condições de vida. A longevidade compõe o
IDH.
Resposta da questão 6:[A]

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é integrado pela expectativa de vida, média de anos de estudo e renda
per capita. A renda per capita constitui a divisão do PIB (Produto Interno Bruto) pela população absoluta. Como é uma
média, não afere a distribuição social da renda dos países.
Resposta da questão 7:[B]
A alternativa [B] está correta porque parte dos países que figuram como sendo os que usam maiores percentuais do
PIB em educação são subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil. As alternativas incorretas são: [A], porque não há relação
entre crescimento econômico e investimentos em educação, haja vista a China ter o maior crescimento entre os
emergentes e o menor percentual de investimento em educação; [C], porque embora o continente europeu tenha o
maior IDH, é o americano que mais investe em educação; [D], porque não existe relação entre o percentual de
investimentos e o nível econômico.
Resposta da questão 8:[B]
São falsos o terceiro item, pois o envelhecimento populacional ganhou impulso já no final do século XX principalmente
nos países desenvolvidos que apresentam baixa natalidade e elevada expectativa de vida; e o quarto item, porque, em
grande parte dos países, as mulheres apresentam maior longevidade que os homens.
Resposta da questão 9:
a) As transformações no IDH no período indicado são consequências da adoção de políticas econômicas a partir da
década de 1990 que leva à estabilidade monetária e à atração de investimentos, imprimindo maior crescimento na
economia e dessa forma, ampliando a empregabilidade e a renda per capta.
b) Dentre os elementos que contribuíram para as melhorias dos indicadores pode-se citar: a ampliação da renda que e
o aumento da expectativa de vida, resultado da adoção de políticas publicas sociais.
Resposta da questão 10:[C]
O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é integrado pela renda per capita, expectativa de vida e média de anos de
estudo. Indicadores como mortalidade, natalidade, acesso a médicos e a leitos hospitalares possuem correlação com o
IDH, visto que referem-se às condições de saúde da população e, portanto, repercutem na expectativa de vida.
Resposta da questão 11:[E]
IV. A queda da mortalidade infantil nas últimas décadas está relacionada melhoria do acesso à saúde pública e ao
saneamento básico no país."
Com base na alteração sugerida acima, estão incorretos os itens:
[I] Fatores climáticos não são responsáveis principais pelas taxas de mortalidade infantil.
[II] A maior queda de mortalidade infantil no período foi da região Norte.
[V] A associação entre mortalidade infantil e clima é determinismo geográfico, os fatores sociais, econômicos e
políticos são dominantes.

Resposta da questão 12:[C]
Como mencionado corretamente na alternativa [C], os estados do centro-sul do país, em razão de maior dinâmica
econômica e melhores indicadores humanos, apresentam IDH superiores à porção norte-nordeste do país. Estão
incorretas as alternativas: [A], porque os estados com menor IDH têm condições de vida piores; [B], porque o IDH do
nordeste, assim como o das outras regiões brasileiras, tem disparidades dentro da própria região no tocante aos
números; [D], porque é o norte de Minas Gerais que apresenta as mesmas características do sertão nordestino; [E],

porque as áreas de atração populacional coincidem de uma forma geral com áreas de maior IDH, denunciando maior
dinâmica econômica.
Resposta da questão 13:[C]
Como mencionado corretamente na alternativa [C], o PNUD (Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento) é
um órgão da ONU cujo objetivo é promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo, e dentre outros, tem
como função produzir relatórios sobre o desenvolvimento humano, como o IDH, que no caso brasileiro, é classificado
como elevado. Estão incorretas as alternativas: [A], porque a classificação do Brasil é como elevado; [B], [D], e [E],
porque os órgãos citados não são os responsáveis pela elaboração do IDH.
Resposta da questão 14:[D]
[I] INCORRETA. O rendimento per capita de Cuba é inferior ao do Brasil.
[II] CORRETA. Os dados apresentados apontam que Brasil e Zimbábue apresentam a mesma escolaridade.
[III] CORRETA. A média de anos de escolaridade de Zimbábue é expressivamente maior que a da Etiópia, colocando-a
em uma posição superior com relação à Etiópia.
Resposta da questão 15:[B]
O Brasil ainda apresenta grandes desigualdades regionais. A maioria dos municípios com IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) muito elevado localiza-se nas regiões Sul, Sudeste, além do Distrito Federal. O IDH é
integrado por renda per capita, média de anos de estudo e expectativa de vida.
Resposta da questão 16:[D]
O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) inclui indicadores como renda per capita, longevidade
(expectativa de vida) e escolaridade (jovens e adultos). No caso da renda, o norte de Minas Gerais inclui os vales dos
rios São Francisco, Mucuri e Jequitinhonha, tradicionais bolsões de pobreza inseridos em zonas semiáridas e que
apresentam populações com baixos rendimentos.
Resposta da questão 17:[D]
Como mencionado corretamente na alternativa [D], embora tenha o 2º maior PIB do planeta, a China apresenta baixa
renda per capita em razão de sua grande população absoluta. Estão incorretas as alternativas: [A], porque o
coeficiente de Gini mensura a desigualdade social em uma escala de 0 a 1 em que 0 indica completa igualdade de
renda e 1 completa desigualdade de renda; [B], porque o IDH não depende do tamanho da população; [C], porque
mais da metade do PIB dos EUA é provida pelo setor terciário e as remessas de lucros das transnacionais são
direcionadas a ele, haja vista o grande número de empresas de origem estadunidense; [E], porque a renda também
compõe o cálculo do IDH.
Resposta da questão 18:[E]
A África Subsaariana é a região do mundo mais afetada pela epidemia de HIV-Aids. A região tem cerca de 1 milhão de
mortos por ano devido à epidemia e um alto porcentual de jovens e adolescentes infectados pelo vírus. A expansão da
epidemia na África tem como causas: precariedade dos sistemas de saúde, baixo nível educacional da população e a
baixa renda que resulta em dificuldades de acesso aos medicamentos. A epidemia diminuiu a expectativa de vida em
vários países. Apesar de grave, nos últimos anos, aumentou o acesso aos medicamentos na África em decorrência da
maior cooperação internacional e melhoria socioeconômica em alguns países da região. Assim, houve uma diminuição
da mortalidade.
Resposta da questão 19:[E]

De modo geral, quanto maior o número de médicos por habitante, maior o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).
Nações desenvolvidas com IDH muito elevado como EUA, Reino Unido e Canadá tem significativo número de médicos.
Existem casos específicos, Cuba tem elevado número de médicos por habitante, não correspondendo ao IDH, visto que
a renda per capita é mais baixa. Porém, o país tem bons indicadores de saúde e educação.
Resposta da questão 20:[E]
Como mencionado corretamente na alternativa [E], a escolaridade é um dos requisitos que garante à Noruega a maior
classificação do IDH. Estão incorretas as alternativas: [A], porque a Etiópia, país subdesenvolvido agrominerador, não
apresenta qualidade de saúde e saneamento; [B], porque embora a média de anos seja idêntica à do Brasil, o
Zimbábue possui menor RNB que a Etiópia; [C], porque possui baixo RNB embora tenha tradicional política de
investimentos em educação e saúde; [D], porque a Argentina apresenta valores mais elevados que o Brasil nos
critérios que definem o IDH.
Resposta da questão 21:
a)Renda per capita é um indicador obtido por meio da divisão do PIB (Produto Interno Bruto) pela população absoluta,
entretanto, o cálculo não indica a distribuição da riqueza pela sociedade, mascarando a real situação socioeconômica
do país.
b) Até o ano de 2009, o IDH utilizava, como critério, os índices de educação, longevidade e renda, contudo, a partir de
2010, ocorreu uma alteração no cálculo dos critérios utilizados que passam então a considerar: a expectativa de vida
ao nascer; anos médios de estudo e anos esperados da escolaridade; o PIB per capita.
c) A concentração de renda tem como conceito a convergência da renda oriunda de lucro, salário, ou outros
rendimentos para uma pequena porcentagem da população de um país, característica que posterga a condição de
subdesenvolvimento do Brasil, atestado pela sua posição no IDH. Os efeitos desse processo são constatados em
diversos níveis de análise, haja vista que ao ter menor poder de compra, a população fica impossibilitada de ter acesso
aos meios que elevam sua qualidade de vida, além de reduzir o mercado de consumo e a circulação de capital,
imprimindo menor dinâmica à economia.
Resposta da questão 22:[C]
Os mapas revelam as disparidades regionais no Brasil: as regiões Sudeste e Sul apresentam indicadores sociais
superiores à média nacional; entretanto, na região Nordeste concentram-se os piores indicadores sociais, como revela
o mapa referente ao IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). O IDH varia de 0 a 1,0 – quanto mais próximo de zero,
piores são as condições de educação, saúde e renda da população. Nenhum dos mapas mostra a mortalidade infantil
calculada a partir do número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade por cada 1000 nascimentos vivos.
Resposta da questão 23:[A]
A análise dos mapas indica que nas três décadas, os estados da região nordeste apresentaram os menores valores do
IDH, citado corretamente na alternativa [A]. Estão incorretas as alternativas: [B], pois o clima não é determinante para
o desenvolvimento humano e o sul não foi a única região que apresentou maior evolução do IDH; [C], pois a região
norte apresentou uma considerável elevação do indicador; [D], pois na década de 1970 os estados de São Paulo e Rio
de Janeiro já apresentavam melhores índices do IDH; [E], pois a evolução do IDH ocorreu na maior parte das regiões
do país.
Resposta da questão 24:[B]
As afirmações incorretas são: II (o PIB per capita constitui a divisão do PIB pela população absoluta do país, portanto, é
apenas uma média que permite aferir o nível geral de renda do país, porém, não permite examinar as condições
socioeconômicas, visto que não considera a distribuição de renda, que é muito desigual no Brasil) e IV (o IDH é

integrado pelos seguintes indicadores: renda per capita – PIB/PCC pela população absoluta, expectativa de vida e
média de anos de estudo/expectativa de anos de estudo).
Obs.: A afirmação I pode ser contestada conforme a interpretação. O IDH, em escala nacional, objetiva apenas aferir a
situação socioeconômica geral em relação aos demais países. Trata-se de um indicador composto por médias,
portanto, ele sim revela as condições de vida vigentes no país, pois é resultado da composição entre o IDH mais
elevado de algumas regiões com o IDH mais baixo de outras regiões. Para examinar as desigualdades regionais em
países desiguais, como Brasil, China, Rússia, Índia, Argentina entre outros, é preciso calcular o IDH das regiões ou
estados/províncias de cada país.
Resposta da questão 25:[A]
As afirmativas incorretas são: terceira (o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil tem melhorado nos últimos
anos devido a elevação da renda per capita, aumento da expectativa de vida e elevação da escolaridade) e quarta (a
renda per capita permite ter uma ideia do nível de renda em um país, no entanto, como é a divisão do PIB pela
população, não permite aferir o grau de desigualdade social e disparidades regionais em um país).

Resposta da questão 26:
É o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado pela Desigualdade Social. Sua classificação é de 0 a 1. Onde, quanto
mais próximo de 1, maior a qualidade, média, da sociedade avaliada.

Resposta da questão 27:
Índice ou Coeficiente de GINI. É utilizado para medir a desigualdade social existente em um local, região ou país. Sua
classificação é de 0 a 1. Onde, quanto mais próximo de zero, menor as desigualdades sociais de uma sociedade.
Resposta da questão 28:
A avaliação final da classificação do IDH-D, é intermediada pelos estudos do Coeficiente GINI da sociedade.

Resposta da questão 29:
Desvinculação de Receitas da União. A prática se dá em desviar uma receita que, conforme orçamento aprovado, de
uma determinada função para uma outra função orçamentária.
Ex.: desviar verbas da Previdência Social para pagar outras contas governamentais.

Resposta da questão 30:
Segundo a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, a aposentadoria deve ser um direito da sociedade. Este direito
servirá para garantir uma condição digna mínima de vivência para o cidadão da terceira idade de uma sociedade.
Resposta da questão 31:
A PEC 287 é um proposta de emenda constitucional que visa alterar as regras, vigentes, da previdência social no Brasil.

Resposta da questão 32:
A previdência social, a saúde e a assistência social, no contexto da Constituição de 1988, passa a ser um direito do
cidadão. Sendo assim, o Estado passa a ter que cumprir e garantir esses direitos.
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