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01. O setor que mais emprega no Brasil é o setor terciário e não o primário. O aumento da população idosa é uma verdade que não 
justifica a afirmação.

 Resposta: C

02. Uma das dificuldades enfrentadas pelo Brasil na inserção da economia do mundo, está na baixa qualificação de sua mão de obra, o 
que reduz a produtividade nacional.

 Resposta: B

03. De acordo com a letra da música, as condições sociais e econômicas insatisfatórias no país têm como causa fatores políticos.

 Resposta: E

04. A tirinha nos remete à ideia de que a globalização gera como efeito o desemprego no mundo subdesenvolvido, principalmente. A 
mundialização da produção atende à lógica de aumentar o lucro e minimizar os custos, fato esse que aumenta a competitividade. 
Vale lembrar que a automação industrial favoreceu para a eliminação de milhares de postos de trabalho.

 Resposta: B

05. Os versos do compositor Assis Valente, retratam o recenseamento realizado pelo IBGE, com ênfase aos indicadores: taxa de fecundidade 
e PEA (População Economicamente Ativa).

 Resposta: E

06. As novas formas e técnicas organizacionais, aplicadas ao processo da globalização, ampliam a precarização do trabalho através da 
terceirização.

 Resposta: C

07. O gráfico apresenta a evolução da distribuição da população economicamente ativa (PEA) no século X; nele vemos a redução gradativa 
no setor primário (agropecuária), devido, dentre outros fatores, à mecanização rural, que provocou o êxodo rural e contribuiu para 
o crescimento da população urbana. Paralelamente ocorreu o crescimento dos setores secundário (indústria) e terciário (comércio e 
serviços), atividades típicas das áreas urbanas e associadas ao avanço tecnológico.

 Resposta: D

08. Durante o período indicado, algumas das ações foram o aumento anual do salário mínimo e o auxílio de programas governamentais 
que ajudaram a incrementar a renda das classes D e E, aquecendo a economia e incorporando essas camadas na dinâmica do consumo.

 Resposta: A

09. A questão exige do aluno a interpretação do texto que, aborda de forma clara a necessidade de haver um empenho político no que 
tange a busca pelo cumprimento da lei como forma de alcançar a eficiência da lei.

 Resposta: B

10. A economia informal é a válvula de escape do desemprego, pois nele deságuam os trabalhadores que não foram absorvidos no mercado 
formal. A globalização favoreceu para o aumento desse setor que não participa diretamente do sistema tributário, não tem vínculo 
empregatício nem acesso garantido aos direitos trabalhistas.

 Resposta: D
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