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3º ano - Exercícios - Indicadores socioeconômicos - 2ª etapa - Prof. Renzo 
 

Questão 1) (UNESP - 2016)  

 
(www.pelicanocartum.net) 

A charge ironiza uma das variáveis que compõem o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano 
proposto pela Organização das Nações Unidas, a saber, 

a) a escolaridade, pela alusão à língua portuguesa empregada em sua forma padrão pelas personagens. 
b) a expectativa de vida, pela alusão ao condicionamento físico da personagem que move o carrinho. 
c) a mobilidade, pela referência ao meio de transporte utilizado pelas personagens. 
d) a renda, pela referência ao dia em que as personagens almoçaram. 
e) a renda, pela referência aos objetos de alto valor agregado que as personagens carregam. 
 
Questão 2) (CEFET-MG - 2016) Analise o gráfico a seguir. 

 
Fonte: FERREIRA, Graça M. L. Atlas geográfico: espaço mundial. São Paulo: Moderna, 2013. p. 36 (adaptado) 

A partir da análise dos dados do gráfico, afirma-se que:  



I - O Brasil, apesar de possuir um baixo Índice de Desenvolvimento Humano, possui um nível de 
desigualdade social similar ao dos países desenvolvidos.  
II - A posição dos países emergentes no gráfico confirma a heterogeneidade socioeconômica desse grupo.  
III - O conjunto de países representados na parte superior do gráfico apresenta melhores índices sociais. 
IV - Para a definição do desenvolvimento social dos países, é necessário avaliar a relação inversa dos índices 
representados. 
Estão corretas apenas as afirmativas:  
a) I e II.  
b) I e III.  
c) II e IV.  
d) III e IV. 
 
Questão 3) (FGV - 2015 - Adaptada) Examine os mapas e gráficos abaixo. 
 

 

Com base nos mapas e gráficos e em sem conhecimentos sobre o assunto, responda: 



 
a) O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um índice composto, calculado a partir de 
três variáveis: educação, longevidade e renda.  

EXPLIQUE cada critério utilizado na mensuração do desenvolvimento humano. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) Considerando o conjunto dos municípios brasileiros, EXPLIQUE a evolução do IDHM entre 1991 e 
2010. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c) Com base no IDHM, é possível afirmar que ainda persistem desigualdades regionais no Brasil? ________ 

JUSTIFIQUE sua resposta. 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



Questão 4) (UERJ - 2016) O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é composto por três 
indicadores: longevidade, educação e renda.  
No Brasil, o IDH-M cresceu 47,5% entre 1991 e 2010, conforme os mapas. 

 

Geograficamente, o desenvolvimento humano no Brasil apresenta mudanças decorrentes dos seguintes 
fatores principais:  
a) decréscimo da natalidade – crescimento da qualificação profissional. 
b) desaceleração do desemprego – incremento da industrialização. 
c) diminuição da mortalidade infantil – aumento da expectativa de vida. 
d) erradicação do analfabetismo – elevação do PIB. 
 
Questão 5) (FGV-RJ - 2017 - Adaptada) No início de 2016, os analistas econômicos noticiaram que o Brasil 
apresentou um PIB (Produto Interno Bruto) negativo e, a partir de então, traçaram um cenário pessimista 
para a economia nacional. 
A expressão "PIB negativo" se refere 

a) à desaceleração do sistema produtivo que, quando combinada com um crescimento demográfico 
acelerado, gera um resultado negativo no cálculo do PIB per capita. 
b) à queda da produção por vários meses seguidos, configurando um cenário econômico recessivo, com 
desaceleração do processo produtivo, desemprego e falência de empresas. 
c) ao déficit na balança comercial, uma vez que o país exporta menos produtos e serviços do que importa em 
função dos altos custos logísticos e da taxa de câmbio desfavorável. 
d) ao endividamento gerado pela administração pública ao gastar mais do que arrecada em tributos e ao não 
conseguir saldar seus empréstimos. 
e) ao saldo negativo entre o ritmo crescente da renda per capita e a piora dos índices de bem-estar social, 
como o nível de educação e o acesso à saúde dos indivíduos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 6) Veja o mapa. Ele será a base para as respostas 6.1 e 6.2 

 

 
6.1. Tendo em vista a distribuição geográfica e as características demográficas dos países, é correto dizer 
que  
a) descontada a China, os países mais populosos estão entre os maiores percentuais do PIB investidos em 
educação.  
b) não há uma correspondência entre as classes de percentuais maiores e menores de investimento e a 
divisão entre países mais ricos e países mais pobres (divisão N/S). 
c) os países de maior território têm que despender maiores percentuais do seu PIB, pois custa mais caro 
estruturar sistemas de ensino em vastas extensões.  
d) os países mais populosos, em razão das infinitas demandas econômicas e sociais, não conseguem investir 
parcelas expressivas do seu PIB em educação.  
 
6.2. Agora, considerando as condições socioeconômicas e suas relações com o investimento em educação, é 
adequado dizer que  
a) nem todos os países que aparecem com os percentuais mais elevados de investimentos são desenvolvidos, 
aliás, alguns são tidos como subdesenvolvidos.  
b) o continente com os maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) é aquele no qual a totalidade 
dos países tem os maiores percentuais do PIB de investimentos.  
c) o mapa mostra o esperado, uma relação bem clara entre a falta de investimentos em educação e os baixos 
níveis de desenvolvimento. 
d) o mapa nos indica uma nítida relação entre o crescimento econômico dos chamados países emergentes e o 
investimento em educação.  
 
 
 
 
 
 



Parte 2 – Economia 
 
Questão 7) (FGV-RJ - 2017)  

Antes de tudo, é preciso que se entenda o que é capital financeiro. Trata-se da parte do capital destinada a 
financiar atividades econômicas, em troca de rendimentos provenientes de juros de empréstimos ou outros 
tipos de aplicação. É bom ressaltar que, para obter essa renda, não é preciso aplicar diretamente no processo 
de produção. 

OLIVA, Jaime; GIANSANTI, Roberto. Espaço e modernidade: temas da geografia mundial. São Paulo: Atual. 

Com relação ao sistema financeiro internacional, assinale a afirmação INCORRETA. 

a) A circulação de capitais excedentes das economias nacionais mais avançadas está restrita aos mercados 
dos países que integram seus blocos econômicos. 
b) A metáfora “economia do cassino” descreve a especulação e a mobilidade transfonteira do capital no 
mundo. 
c) O dinheiro cibernético (virtual ou invisível), utilizado no sistema financeiro, é transferido via redes de 
telecomunicações, como a internet. 
d) O uso indiscriminado das aplicações financeiras sem que esse capital retorne à produção é o que se chama 
especulação financeira. 
e) Os chamados centros financeiros offshore são parte das redes de operações financeiras protegidas pelo 
anonimato e das redes financeiras de lavagem de dinheiro. 
 
Questão 8) (CEFET-MG – 2016 - Adaptada) Analise o gráfico a seguir para responder a questão: 

 

Pela análise do comportamento da balança comercial brasileira, durante o período retratado no gráfico, é 
INCORRETO afirmar que o saldo comercial do país  
a) apresenta-se com um déficit econômico predominante no final do século XX, resultante de uma crise com 
a desvalorização da moeda nacional. 
b) configura-se como um baixo crescimento na atualidade, apresentando semelhanças ao cenário comercial 
vigente dos anos iniciais deste século.  
c) destaca-se pelo elevado saldo positivo durante os mandatos do Governo Lula, consequência da política de 
pleno emprego.  
d) revela-se em situação ascendente no primeiro mandato do Governo Dilma, estimulado pelo aumento das 
exportações.  



Questão 9) (CEFET-MG - 2016) “Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma 
revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o neoliberalismo conseguiu muitos 
dos seus objetivos, criando sociedades marcadamente mais desiguais e desestatizadas. Política e 
ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou enorme êxito, disseminando a simples ideia de que não 
há alternativas para os seus princípios, que todos têm de adaptar-se a suas normas.”  

Fonte: ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo. In: SADER, Emir & GENTILI, Pablo (Orgs.). Pós-neoliberalismo: as 
políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 23.  

Ao longo da década de 1990, a referida política econômica manifestou-se no Brasil por meio da  
a) criação da empresa Petróleo Brasileiro S.A.  
b) inauguração do Estado de Bem-Estar Social.  
c) nacionalização do Sistema Telebrás. 
d) privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 
  
Questão 10) (ENADE - 2015) A política fiscal consiste no equilíbrio entre a arrecadação tributária e os 
gastos do governo. Na esfera federal, a execução da política fiscal está sob a responsabilidade do Ministério 
da Fazenda. 

Com base na informação apresentada, é correto dizer que uma redução dos gastos públicos 
a) acelera os investimentos privados e cria um ciclo virtuoso na economia por meio da geração de empregos 
e renda. 
b) beneficia os empresários, pois viabiliza os investimentos e estimula a economia. 
c) desacelera a economia, reduz a demanda agregada e contribui para o controle da inflação. 
d) desestimula a economia por meio de subsídios aos empresários e dos investimentos em infraestrutura. 
e) estimula a economia com o aumento do consumo, uma vez que haverá mais transferências do governo 
para a população. 
 
Questão 11) (UNESP - 2016) Em 1995, emendas constitucionais de ordem econômica puseram fim nos 
monopólios de empresas estatais e abriram vários setores da infraestrutura ao capital privado sob o regime 
de concessão. A aprovação das emendas expressava o fato de que se havia formado um relativo consenso de 
opinião pública sobre a necessidade de atualizar o Estado e a economia do país à luz do que vinha 
acontecendo no mundo desenvolvido. Aprovadas as emendas constitucionais, tiveram início as privatizações 
de empresas estatais e concessões de serviços ao setor privado. 

(Boris Fausto. História do Brasil, 2015. Adaptado.) 

A prática econômica que fundamentou as medidas do governo brasileiro apresentadas no excerto denomina-
se doutrina 
a) keynesiana. 
b) liberal. 
c) mercantilista. 
d) neocolonial. 
e) neoliberal. 


