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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br 

 
 
1 - O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) É um cálculo cujo objetivo é medir a qualidade de vida de 
uma determinada população. Quais são os critérios estudados para obtermos as médias de IDH? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2 - Qual o significado da sigla IDH?  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3 - Nos últimos anos, por iniciativa da Organização das Nações Unidas, tem-se discutido a validade da 
aplicação de índices como o PIB - Produto Interno Bruto, a Taxa de Alfabetização e outros, na avaliação dos 
níveis de qualidade de vida da população. Em substituição a esses índices específicos e setorizados, a ONU 
propôs a utilização de um novo índice, mais complexo, que reflita, de modo integrado, os aspectos relativos a 
ECONOMIA, LONGEVIDADE e EDUCAÇÃO. 
Esse novo índice é: 

a) Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. 
b) Índice de Qualidade de Vida Agregado - IQVA. 
c) Índice de Desenvolvimento Sustentável - IDS. 
d) Índice de Desenvolvimento Econômico e Social Integrado - IDESI. 
e) Índice de Sustentabilidade Social - ISS. 

 
4 – Diga com suas palavras o que significa coeficiente de gini.   

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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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.  d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.  e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
6 - Várias políticas ditatoriais foram implantadas no continente africano. O apartheid foi uma política racial 
imposta pela minoria branca da população, únicos com direito a voto, restando à maioria da população, 
composta por negros, obedecer rigorosamente as leis separatistas. Em qual país da África foi implantado o 
apartheid: 
 a) Angola  b) Nigéria   c) Camarões  d) África do Sul e) Jamaica 
 
7 - De 1948 a 1991, vigorou na África do Sul o regime denominado apartheid. A esse respeito é correto 
afirmar: 
 a) Trata-se de uma política de segregação racial que excluía os negros da participação política, mas lhes 

reservava o livre direito à propriedade da terra. 
 b) Trata-se de uma política de segregação racial que previa uma lenta incorporação da população negra 

às atividades políticas do país. 
 c) Trata-se de uma política de segregação racial que excluía negros e asiáticos da participação política e 

restringia até mesmo a sua circulação pelo país. 
 d) Trata-se de uma política de integração racial baseada na perspectiva ideológica da mestiçagem cultural 

entre as diversas etnias negras. 
 e) Trata-se de uma política de segregação racial que propunha a eliminação gradual da minoria negra, 

como forma de garantir a dominação branca. 
 


