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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSORAS: Gilbert Miguel Ribeiro 

 
8º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de Geografia:  
Obs: Continuação de atividades com o texto que foi passado no quadro, na semana de 17 à 21 
de fevereiro.  
 

ATIVIDADES 
 
1- Qual o objetivo das médias de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2 – Cite os critérios para se estabelecer o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3 - Os três países que apresentam as melhores médias de Índice de Desenvolvimento Humano 
são, respectivamente: 
 
a) Estados Unidos, França e Reino Unido. 
b) Brasil, Austrália e Japão. 
c) Níger, Finlândia e Alemanha. 
d) Noruega, Austrália e Islândia. 
e) Japão, Noruega e Suíça. 
 
4 - Verifique os dados apresentados a seguir. 

 
 
Tomando-se por base esses indicadores sociais e econômicos, é correto afirmar que: 
 
a) desses países, apenas dois têm economia desenvolvida. 
b) os países 1 e 5 devem estar situados na Europa Ocidental. 
c) o país 4 encontra-se numa fase de recessão. 
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d) os países 2 e 3 devem possuir um sistema econômico socialista. 
e) o país 5 é o único que possui uma economia desenvolvida. 
  
5 - 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, considere as afirmativas. 
 
I. Trata-se de um índice que oculta a qualidade de vida de uma população por relacionar 
fenômenos independentes. 
II. Trata-se de um índice que explicita as desigualdades sociais em diferentes escalas, pois 
combina indicadores de desenvolvimento social. 
III. Trata-se de um índice que oculta a existência de políticas públicas voltadas à melhoria da 
saúde, distribuição de renda e nível de escolaridade. 
IV. Trata-se de um índice que oculta diferenças interpessoais, pois resulta de cálculos obtidos a 
partir de médias. 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
  
  
  
          
 
 
 
 
 
 

 

 


