
 

 

Tarefa 7 professor Frank 
 

Conteúdo: IDH e níveis de desenvolvimento. 
 
01. Além da renda per capita do país, quais são os outros critérios levados em conta na avaliação do IDH? 
 
02. Os três países que apresentam as melhores médias de Índice de Desenvolvimento Humano são? 
 
03. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pela ONU, avalia com mais precisão as condições 

humanas e sociais de um país. Apresente os indicadores utilizados na determinação do IDH. 
 
04. Dentre os 50 países mais pobres do mundo, classificados segundo o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 33 estão situados em uma 
determinada região. Desnutrição, pobreza, analfabetismo e condições sanitárias precárias exemplificam o 
lado perverso da globalização, que amplia o crescimento das desigualdades no mundo. Que região é esta? 

 
05. Nos últimos anos, por iniciativa da Organização das Nações Unidas, tem-se discutido a validade da 

aplicação de índices como o PIB - Produto Interno Bruto, a Taxa de Alfabetização e outros, na avaliação dos 
níveis de qualidade de vida da população. Em substituição a esses índices específicos e setorizados, a ONU 
propôs a utilização de um novo índice, mais complexo, que reflita, de modo integrado, os aspectos 
relativos a ECONOMIA, LONGEVIDADE e EDUCAÇÃO. Defina este novo índice. 

 
06. Sobre o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) fale sobre os seus níveis e dimensões. 
 
07. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é elaborado considerando-se dados sobre a longevidade, PIB 

(Produto Interno Bruto) per capita, grau de escolaridade e poder de compra de uma população. Varia de 0 
a 1, sendo que os valores mais próximos a 1 indicam melhores condições de vida. 
Sobre o assunto, aponte características importantes do IDH 

 
08. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), para servir como indicador em estudos comparativos das condições de vida das 
populações do mundo. Desde então, divulga-se o IDH das nações, classificando-as em uma escala de 0 a 
1. O IDH contribui para orientar a adoção de políticas públicas que objetivam reduzir níveis de pobreza e de 
desigualdade regional.  
Exemplifique indicadores que compõem o IDH que refletem a qualidade de vida da população de um país. 

 
09. A qualidade de vida de uma população é avaliada a partir de alguns índices, entre os quais se destaca o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que vem sendo calculado para o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), desde 1990. Tal índice representa três características desejáveis e 
esperadas do processo de desenvolvimento humano. Quais são elas? 

 
10. Analise os três níveis do IDH e apresente suas principais características. 


