
 

 

Tarefa 12 professor Robert 
 
01. (FATEC SP/2020) O conceito de precariado se refere a uma classe emergente, definida por uma 

combinação distinta de relações. As pessoas do precariado estão sendo forçadas a aceitar uma vida de 
empregos instáveis, sem uma identidade ocupacional, sendo exploradas e sem horários regulares de 
trabalho. 

<https://tinyurl.com/y6kgyeqz> Acesso em: 10.10.2019. Adaptado. 
 

De acordo com o texto, o precariado é um grupo de pessoas que 
a) não aceita a tutela do Estado e negocia sua força de trabalho diretamente com o governo, que o 

repassa às empresas, conseguindo, dessa forma, remunerações acima do mercado. 
b) não é explorado pelo fato de trabalhar sem folgas semanais, uma vez que possui registro na carteira 

de trabalho, e aceita, voluntariamente, não tirar as férias anuais previstas em lei. 
c) não possui um emprego formal e, portanto, não possui direitos trabalhistas, estando sujeito às 

atividades com longas jornadas de trabalho, por prazo determinado e em condições insalubres. 
d) não recebe mais que um salário mínimo, contudo, possui horários regulares de trabalho e está 

amparado pelas leis trabalhistas, que permitem uma remuneração menor que a prevista na 
Constituição Federal. 

e) não quer ter um emprego formal, mas tem seus direitos trabalhistas legais respeitados, mesmo 
cumprindo jornadas de trabalho superiores a vinte horas diárias, e também possui estabilidade no 
emprego de caráter oficial. 

 
02. (UEG GO/2020) Observe o gráfico a seguir. 
 

 
 

A elevada taxa de urbanização, com crescimento da população urbana, e a queda na população rural 
verificada entre os anos de 1950 e 1980 se deu, sobretudo, em virtude  
a) do aumento na oferta de escolas e creches nas cidades para os filhos dos trabalhadores rurais que 

migraram para o espaço urbano.  
b) do grande crescimento industrial, que atraiu os trabalhadores do campo em busca de trabalho e de 

melhores condições de vida.  
c) de incentivos governamentais para atrair a mão de obra do campo para a cidade a fim de assegurar o 

crescimento industrial.  
d) da política governamental de distribuição de moradias populares nas diferentes cidades para as 

famílias de baixa renda.  
e) da modernização da agricultura, que substituiu a mão de obra do trabalhador rural por máquinas 

agrícolas.  
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03. (ESPM SP/2019) O mapa abaixo destaca: 
 

 
Fonte: Department of Economic and Social Affairs. World Popu-lation Prospects. 2017 revision. Nova York. UN, 2017. p17-19. 

 
a) as maiores economias mundiais. 
b) as grandes potências bélicas. 
c) os mais populosos do mundo. 
d) as maiores áreas territoriais. 
e) as maiores biodiversidades. 

 
04. (FPS PE/2019) Observe o gráfico a seguir. 
 

 
Fonte: www.google.com.br 

 
Esse gráfico permite as seguintes conclusões corretas: 
1) A fase 1 corresponde a períodos de grandes secas de países africanos e asiático, que implicam fortes 

migrações permanentes. 
2) A fase 2 é denominada de Aceleração Demográfica, com aumentos significativos da variável 

Crescimento Vegetativo. 
3) A Fase 3, em virtude das expressivas quedas do crescimento vegetativo, enquadra-se perfeitamente 

na situação de Pré-transição Demográfica. 
4) A fase 4 é a de Estabilização da População, na qual a Taxa de Natalidade permanece relativamente 

uniforme e há um decréscimo do Crescimento Vegetativo. 
5) O Brasil encontra-se, desde o início do século XXI, em face da globalização da economia, na fase 1. 
 
Estão corretas, apenas: 
a) 1 e 2. 
b) 1, 2 e 5. 
c) 1 e 3. 
d) 3, 4 e 5. 
e) 2, e 4. 
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05. (UEL PR/2019) Leia o texto a seguir. 
O prefixo “des” indica anomalia. “Desemprego” é o nome de uma condição claramente temporária e 
anormal, e, assim, a natureza transitória e curável da doença é patente. A noção de “desemprego” herdou 
sua carga semântica da auto consciência de uma sociedade que costumava classificar seus integrantes, 
antes de tudo, como produtores, e que também acreditava no pleno emprego não apenas como condição 
desejável e atingível, mas também como seu derradeiro destino. Uma sociedade que, portanto, classificava 
o emprego como uma chave – a chave – para a solução dos problemas ao mesmo tempo da identidade 
pessoal socialmente aceitável, da posição social segura, da sobrevivência individual e coletiva, da ordem 
social e da reprodução sistêmica. 

BAUMAN, Z. Vidas despeda-çadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 19. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre as transformações mais recentes quanto ao tema 
desemprego no capitalismo, considere as afirmativas a seguir. 
I. A tendência no capitalismo globalizado é tornar os postos de trabalho mais flexíveis para atender 

necessidades das grandes corporações, levando a questionamentos do modelo taylorista-fordista. 
II. A perda de identidade em relação ao emprego no capitalismo contemporâneo confirma o fato de que a 

categoria trabalho deixou de ser essencial para a produção e reprodução da vida social. 
III. As políticas antissindicais que acompanham as práticas neoliberais apresentam como resultado a 

supressão das crises econômicas globais com o restabelecimento do pleno emprego. 
IV. O desemprego, no capitalismo globalizado, tem a longa duração como seu traço característico, 

enquanto avança o emprego precário e de alta rotatividade, como nos call centers. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
06. (PUC RS/2019)     

 
 

Os movimentos de deslocamento de populações é um tema central na pauta de discussões dos governos 
nacionais e das organizações internacionais como a ONU e a Comunidade Europeia. Em face das medidas 
tomadas pela maioria dos países desenvolvidos no intento de restringir a entrada de imigrantes, o tráfico 
destes tem se intensificado. No mapa acima, alguns dos movimentos migratórios são representados por 
setas, indicando as principais áreas e os países de saída e de destino. O processo de migração internacional 
pode ser desencadeado por diversos fatores, entre os quais pode-se citar: desastres ambientais; guerras; 
perseguições políticas, étnicas ou culturais; oportunidades de estudo e trabalho; melhores condições de 
vida. 
 
A partir da observação do mapa e do texto acima, é possível afirmar: 
I. Nas áreas do mapa onde o contraste de desenvolvimento econômico e social entre países vizinhos é 

acentuado, observam-se fluxos migratórios. 
II. No mapa, constata-se que os fluxos migratórios regionais são mais frequentes que os 

intercontinentais. 
III. Os fluxos sul-norte são predominantes e estão relacionados à dependência cultural, econômica e 

histórica dos países chamados subdesenvolvidos em relação aos países ditos desenvolvidos. 
IV. A Europa Ocidental é o principal destino dos movimentos migratórios mundiais, seguido pelos fluxos 

para os EUA. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I e III.   b) II e IV.   c) I, III e IV.   d) II, III e IV. 
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07. (UEPG PR/2019) Sobre a agropecuária patronal ou empresarial moderna, assinale o que for correto.  
01. Neste tipo de sistema agropecuário, o uso de agro-tóxicos é proibido, devido a sua ligação com os 

movimentos ambientalistas criados no século XX.  
02. A moderna agropecuária empresarial tem pouca in-fluência na balança comercial de um país, já que há 

o estímulo de importar maquinários de multinacionais e comercializar a produção final internamente, 
exportando apenas o excedente.  

04. Possui uso intensivo de fertilizantes e maquinário, com mão de obra formada em cursos superiores, 
como engenharias e administração.  

08. Países desenvolvidos, como EUA e Austrália, e em desenvolvimento, como Brasil e Argentina, são 
exemplos de países que desenvolvem esse tipo de agropecuária.  

16. É representativa apenas em minifúndios com portfólio de produtos extremamente diversificados nestas 
propriedades, comuns em novas áreas de produção agrícola do Brasil, como em Mato Grosso e em 
Mato Grosso do Sul. 

 
08. (UFGD MS/2019) Leia o texto a seguir. 
 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E IDH 
 

O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das 
pessoas, para que tenham capacidades e oportunidades e sejam aquilo que desejam ser. Diferentemente 
da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou 
pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para 
as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios do 
desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o 
foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano. 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso em longo prazo em três 
dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. 
O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado 
por Mahbub ul Haq, com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva 
sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. 

Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html>. 
Acesso em: 14 ago. 2018. 

 
Com base no texto, é correto afirmar que 
a) o IDH não revela as desigualdades de renda, indicador que destaca o Brasil como um dos mais 

desiguais do mundo. 
b) o IDH se pauta em uma medida sintética de renda, educação e saúde e classifica os países nas 

seguintes categorias: desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. 
c) na construção do IDH os dados de violência são fundamentais para se compreender as diferenças 

entre os países, principalmente aqueles envolvidos em conflitos. 
d) o IDH revela que o Brasil possui alto desenvolvimento humano, tal como outros países da América do 

Sul como Equador, Uruguai e Venezuela. 
e) o IDH foi criado para contrapor a ideia de desenvolvimento calculada apenas pelo PIB per capita e não 

considera os fatores econômicos. 
 
09. (UFRGS/2019) Leia o trecho da música Arrancado de Lá Luanda (Quando Eu Venho de Luanda), do 

Mestre Toni Vargas. 
 

Quando eu venho de Luanda eu não venho só 
Quando eu venho de Luanda eu não venho só 
Quando eu venho de Luanda eu não venho só (coro) 
Quando eu venho de Luanda eu não venho só (coro) 
O trago meu corpo cansado, coração amargurado, 
Saudade de fazer dó (...) 
(...) Eu fui preso à traição trazido na covardia 
Que se fosse luta honesta de lá ninguém me trazia 
Na pele eu trouxe a noite na boca brilha o luar 
Trago a força e a magia presente dos orixás 
Eu trago ardendo nas costas o peso dessa maldade 
Trago ecoando no peito o grito de liberdade 
Que é grito de raça nobre grito de raça guerreira 
Que é grito da raça negra, é grito de capoeira 

Adaptado de:<https://www.letras.mus. 
br/mestre-toni-vargas/1930064/>.  

Acesso em: 05 set. 2018. 
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A letra trata de um deslocamento chamado 
a) migração espontânea. 
b) migração forçada. 
c) transumância. 
d) migração pendular. 
e) êxodo rural. 

 
10. (USF SP/2019) O Brasil ficou estagnado pelo terceiro ano consecutivo no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) - permanece, desde 2015, na 79ª colocação entre 189 países analisados. O desempenho 
brasileiro atualmente é bem diferente do apresentado entre 2012 e 2014, período em que o país avançou 
seis colocações na classificação. Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Humano (PNUD), divulgado em setembro aponta que o Brasil alcançou a nota 0,759 - isso é apenas 0,001 
a mais do que o obtido no ano anterior. A escala vai de zero a um. Quanto mais próximo de um, maior o 
desenvolvimento humano. 

Disponível em: <http://odia.ig.com.br/brasil/2018/09/5574934-idh-do-brasil-fica-estagnado-e-pais-mantem-79-posicao-no-
ranking-de- 189-paises.html>. 

 
Analisando-se a situação do Brasil nos últimos anos, pode-se constatar que o principal fator responsável 
pela estagnação do país e que afetou o indicador em destaque no texto foi a(o) 
a) mortalidade infantil. 
b) expectativa de vida. 
c) tempo de estudo. 
d) renda per capita. 
e) taxa de fecundidade. 

 


