
 

 

Tarefa 7 professor Frank 
 
Gabarito 
 
01. Expectativa de vida, média de escolaridade dos adultos e número de anos que se espera que as crianças 

permaneçam na escola. 
 
02. Noruega, Austrália e Islândia 
 
03. Renda per capita, escolaridade, taxa de alfabetização entre adultos e expectativa de vida ao nascer. 
 
04. África Subsaariana. 
 
05. Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Indicador do grau de riqueza e desenvolvimento econômico de 

uma nação. 
 
06. As três dimensões básicas do desenvolvimento humano representadas no IDH são: uma vida longa e 

saudável (longevidade); acesso ao conhecimento (educação) e um padrão de vida decente (renda). 
 
07. Trata-se de um índice que explicita as desigualdades sociais em diferentes escalas, pois combina 

indicadores de desenvolvimento social e oculta diferenças interpessoais, pois resulta de cálculos obtidos a 
partir de médias. 

 
08. O consumo médio de energia "per capita", uma vez que sua elevação indica o acesso da população aos 

bens de consumo da sociedade moderna. 
O nível de renda, cujos resultados exprimem, segundo alguns economistas, as condições de acesso da 
população aos bens de consumo. 
O nível de instrução, uma vez que a ampliação da escolarização tem importantes efeitos na melhoria da 
renda e consequente redução da pobreza. 

 
09. A longevidade de uma população expressa pela esperança de vida; o grau de conhecimento de uma 

população, dado por duas variáveis educacionais: a taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de 
matrícula nos três níveis de ensino; a renda ou PIB per capita de uma população, ajustada para refletir a 
paridade do poder de compra entre os países. 

 
10. O indicador do nível educacional do IDH é medido por uma combinação da taxa de alfabetização de 

pessoas de 15 anos ou mais e da taxa bruta de matrículas em relação à população de 7 a 22 anos de 
idade. 
O indicador de renda do IDH é medido pelo Produto Interno Bruto (PIB), real per capita em dólares, 
segundo o critério de Paridade do Poder de Compra. 
O indicador de longevidade do IDH é medido pela esperança de vida ao nascer. 

 


