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3 O mundo desigual

Agora é com você! – página 54

1  A China estava na primeira posição, e o Brasil figurava 
em 8o lugar.

2  Sim, pois o PIB é a soma de todas as riquezas produzi-
das em um país, sendo assim um indicador econômico.

3  China, Índia, Rússia, Indonésia e Brasil.

4  Local Moeda Taxa de câmbio

Estados Unidos Dólar
Varia de acordo com a data 

de pesquisa.
Reino Unido Libra

Europa Euro
Japão Iene

Agora é com você! – página 55

1  Em IDH baixo, médio, alto e muito alto. Quanto mais 
próximo de zero, mais baixo o desenvolvimento; quanto 
mais próximo de um, maior o desenvolvimento.

2  O país tem IDH alto.

+ Atitude

Respostas pessoais.

Agora é com você! – página 58

1  O Brasil apresenta uma grande desigualdade socioeco-
nômica, com Índice de Gini entre 50 (ou 0,5) e 55 (ou 0,55). 
Está entre os piores países do mundo nesse quesito.

Conexão Brasil

1  O título se refere aos chips, importante tecnologia que 
possibilitou grandes saltos tecnológicos.

2  As ações repetitivas e os comandos automáticos mos-
tram a pouca autonomia da autora.

Agora é com você! – página 62

1  Estados Unidos, Alemanha e China. 

2  A África.

3  O país está entre os que menos exportam tecnologia.

Agora é com você! – página 64

1  Venezuela, México e Brasil. Estão localizados na Amé-
rica Latina.

2  A violência é resultado da desigualdade social e da 
falta de políticas públicas, voltadas à segurança, saúde, 
acesso ao emprego e à educação.

Ler e descobrir

1  O IDH é uma média de indicadores sociais e econômi-
cos e não retrata as desigualdades sociais internas dos 
países.

Explore seus conhecimentos

1  Obrigadas a fazer remessas de seus recursos (produ-
tos agrícolas, pedras e metais preciosos) e a comprar 
produtos manufaturados, as nações com passado 
colonial de exploração não conseguiram acumular 
capitais para seu desenvolvimento. Além disso, essas 
ex-colônias não possuíam as mesmas condições das 
nações desenvolvidas, e seu processo de industriali-
zação foi tardio, retardando sua participação no com-
petitivo mercado mundial.

2  a) 8o

 b) 79o

 c) Como país emergente, o Brasil possui um grande 
potencial econômico, o que é revelado em sua posi-
ção no PIB (o país está entre as 10 maiores econo-
mias do globo). Essa importância econômica, no 
entanto, não é revertida necessariamente na melho-
ria das condições de vida da população, que ainda 
apresenta grandes carências. Isso aparece na coloca-
ção do Brasil no ranking do IDH.

3  A imagem não reflete um alto desenvolvimento humano. 
Isso acontece porque o IDH é uma média e não reflete 
as desigualdades existentes no país.
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4  Técnica decorre da competência do ser humano em 
pensar e criar, consistindo em um conjunto de conhe-
cimentos ou habilidades que facilitam determinada 
atividade humana ou controlam as forças da natureza. 
Tecnologia, por sua vez, é o surgimento de técnicas 
por meio da aplicação do conhecimento científico. 

5  

                                                                                                 Técnica (ato de dirigir) e tecnologia (veículo)

                                                                                                 Técnica

                                                                                                 Tecnologia

6  a) Verifica-se que a distribuição da internet é desi-
gual, sendo bastante acessível nos países europeus, 
na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá e no 
Japão; relativamente acessível em grande parte dos 
países da América do Sul e da Ásia; e pouco acessí-
vel nos países africanos e em alguns asiáticos.

 b) Países com maior acesso à internet integram-se 
melhor à economia mundial, realizando maiores tran-
sações e acumulando mais capital. Os países com 
menor acesso à internet não conseguem se inserir 
efetivamente no mercado internacional, tornando-se 
dependentes principalmente das exportações feitas 
para os países mais ricos.

7  E

 O Índice de Gini mede as desigualdades entre os mais 
ricos e os mais pobres. O RDH é um relatório, o PIB é a 
somatória das riquezas de um país e os demais indica-
dores apontam apenas uma média da realidade econô-
mica ou social do país.

8  A

 O infográfico retrata a desigualdade de distribuição de 
renda no país.

9  B

10  D

 O Brasil ocupa a 60a posição, bem distante do topo da 
lista.

11  B 
 Embora haja uma histórica interferência dos Estados 

Unidos na África e América Latina, as raízes históricas 
do subdesenvolvimento estão ligadas ao fato desses 
países terem sido, no passado, colônias de exploração. 
As alternativas d e e são falsas.

12  D
 A Doutrina Monroe estabelece a liderança dos Estados 

Unidos sobre todo o continente sob o lema “América 
para os americanos”.

13  E

 O trecho cita a capital da Venezuela, Caracas, onde uma 
grave crise política e econômica traz repercussões sociais.

14  A
 O Boko Haram atua na Nigéria. Sua ação violenta classi-

fica o grupo como terrorista.

15  C
 Boko Haram significa “educação ocidental é pecado”. 

O principal objetivo do grupo é estabelecer a lei islâ-
mica de forma fundamentalista, o que tira o direito das 
mulheres de estudar.


