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01  a) O desenvolvimento foi entendido como o caminho 
necessário para que os países menos abastados 
pudessem alcançar o patamar econômico ideal. O 
desenvolvimento foi tema central das discussões no 
mundo do século XX por causa da forte desigualdade, 
concentração de poder e riqueza, miséria e fome. 

 b) Os países em desenvolvimento apresentam uma discre-
pância entre os índices socioeconômicos por causa da 
forte concentração de renda.
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01  Constata-se, a partir do grá� co, uma grande concentra-
ção de renda por uma minoria da população brasileira. 
Apenas 1% da população declarou receber acima de
R$ 26 361, enquanto 90% das pessoas recebem menos 
de R$ 8 721.

ATIVIDADES PARA SALA

ATIVIDADES PROPOSTAS

Desigualdades socioeconômicas: vários mundos
no mundo 

Capítulo 5

01  A Região Sudeste apresenta os maiores índices munici-
pais de desenvolvimento humano, seguida pelas regiões 
Sul e Centro-Oeste. Nessas duas últimas regiões, concen-
tram-se municípios que apresentam médio e alto desen-
volvimento humano. Por outro lado, as regiões Nordeste 
e Norte ainda são compostas por vários municípios com 
baixo índice de desenvolvimento humano.

02  Não corresponde à realidade do país como um todo. 
Há grandes diferenças socioeconômicas dentro de cada 
região do país, e até mesmo no interior de cada município, 
como há diferenças inter-regionais. O IDH apresenta um 
valor médio e não especí� co de cada local. É justamente 
para compensar esse problema que existe o IDHM.

03  A
 O subdesenvolvimento é caracterizado pela dependência 

econômica dos países de economias periféricas, que apre-
sentam grandes índices de desigualdades sociais. Nele, 
os níveis econômicos e sociais são bastante discrepantes 
entre a população.

04  D
 A proposta expressa no texto não reduz a condição de 

desenvolvimento a resultados econômicos como o desem-
penho do PNB, mas o concebe como resultante de cres-
cimento econômico acompanhado de ações sociais que 
resultem em avanços na educação, saúde e respeito aos 
direitos civis. Tal ideia está resumida na alternativa D. 
As alternativas A, C e E apenas enfatizam progressos ou 
medidas de caráter econômico. A alternativa B se refere ao 
papel do estado na � scalização de preços e na condução 
de programas baseados no assistencialismo. Esse último 
aspecto não se re� ete em médio ou longo prazo, uma vez 
que não contribui para uma efetiva mudança qualitativa na 
educação, na saúde e no que se refere aos direitos civis.

05  B
 A ironia da charge está na manutenção das desigualdades 

sociais, mesmo com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. As situações discriminatórias deixam centenas 
de milhões de pessoas à margem da sociedade, sem a 
proteção e o cuidado dos direitos à cidadania. As boas 
condições de vida, sugeridas na alternativa A, atendem à 
parte da população, mas não à sua totalidade. As desi-
gualdades sociais não foram mitigadas pela economia de 
mercado, conforme indica a alternativa C; ao contrário, 
contribuíram para a intensi� cação desta última. Os direitos 
humanos, mesmo não sendo ainda aplicados à totalidade 
da população como deveria, têm grande importância. A 
alternativa E trata da incompreensão das leis, contudo a 
desigualdade ironizada na charge não se refere ao enten-
dimento das leis, mas, no caso do que estabelece os Direitos 
Humanos, ao seu cumprimento.

01  A
 A a� rmativa II está incorreta, pois os IDHs mais altos – ou 

seja, que demonstram melhor qualidade de vida – são 
aqueles que se aproximam de 1. Já a a� rmativa IV está 
incorreta, pois os IDHs do Maranhão e de Alagoas são 
muito baixos, entre os piores do Brasil, mas estão acima 
das notas obtidas por países da África Subsaariana, como 
Zimbábue e Lesoto.

02  B
 A Constituição atual é do ano de 1988 e é conhecida como 

“Constituição Cidadã”, posto que ela foi promulgada no 
momento em que o Brasil voltou à democracia. Isso inva-
lida as outras alternativas.
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03  C
 A borda oriental da Amazônia é uma das áreas de maior 

expansão agropecuária na atualidade. Como o lugar é 
muito remoto, havia mais casos de condições de trabalho 
análogas à escravidão.

04  C
 Os Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento têm a 

intenção de assegurar um futuro diferente e mais igualitá-
rio, com melhores condições de vida em todos os lugares 
do mundo. O compromisso dos Estados é fundamental 
para que esses objetivos sejam alcançados.

05  D
 A a� rmativa I está incorreta, pois não existe uma relação 

direta entre a renda per capita e a distribuição de renda, 
como atesta o Rio de Janeiro, que tem grande desigual-
dade de renda. E a alternativa II está incorreta, pois, 
mesmo com o aumento de renda per capita, as classes 
A e B continuam sendo muito reduzidas em relação ao 
restante da população. Quando a renda se incrementa, o 
aumento da população costuma ser maior na classe C.

06  D
 O analfabetismo no Brasil está diminuindo, mas ainda não 

foi erradicado. O desemprego tem aumentado muito com 
as crises político-econômicas. O Brasil ainda não registra 
altos índices de quali� cação pro� ssional, pois os desa� os 
ainda se concentram na acessibilidade do Ensino Funda-
mental.

07  B
 A discriminação racial e as diferenças de oportunidades 

entre as etnias persistem no Brasil, mesmo em ambien-
tes produtores de cultura acadêmica. Esses preconceitos 
estão intrínsecos na cultura brasileira, não sendo fruto da 
mídia nem restritos a questões econômicas.

08  C
 O norte da América do Sul, a África Central e, especial-

mente, a Índia e o Sudeste Asiático são regiões que regis-
tram redução dos índices de pobreza. O processo respon-
sável por esse fenômeno é a industrialização recente de 
muitas áreas nesses países, diminuindo a dependência 
desses países da produção exclusiva de bens primários.

09  D
 Ainda existem muitos setores do mercado de trabalho 

que preferem funcionários homens por acreditarem que 
as mulheres não terão a mesma dedicação devido a pro-
blemas domésticos. A regularização do trabalho feminino 
é muito anterior a 1967. No entanto, o setor de construção 
civil continua sendo dominado por trabalhadores homens. 
A atuação dos sindicatos não diferencia trabalhadores 
homens e mulheres. O Brasil é um país de tradição patriarcal.

10  B
 Entre as pessoas sem instrução e com Ensino Fundamental 

incompleto, a maioria é composta de pardos. A porcen-
tagem de pardos e pretos que têm Ensino Fundamental 
completo é de 51%, enquanto as pessoas dessas mesmas 
etnias que têm Ensino Médio completo compõem 44,5%. 
Apenas 17,4% da população brasileira tem Ensino Funda-
mental completo. As mulheres contam mais de 51% das 
pessoas que têm Ensino Fundamental completo, com-
pondo, portanto, a maioria.
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