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01. México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um 

caminho mais curto para a integração regional. Os quatro 

países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e 

eliminaram, em 2013, as tarifas aduaneiras de 90% do total 

de produtos comercializados entre suas fronteiras. 

 
 OLIVEIRA, E. Aliança do Pacífico se fortalece e Mercosul fica 

à sua sombra. O Globo, 24 fev. 2013. Adaptado.  

 

O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico 

para os países-membros  

 

A) promover a livre circulação de trabalhadores.  

B) fomentar a competitividade no mercado externo.  

C) restringir investimentos de empresas multinacionais.  

D) adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola.  

E) reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o 

consumo. 

 

02. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 

ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas 

de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas 

racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. 

Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus 

passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa 

superioridade racial do homem branco e a condenar as 

aberrações cometidas em seu nome.  

 
 SILVEIRA, R. Os selvagens e a massa: papel do racismo científico 

na montagem da hegemonia ocidental. Afro-Ásia, nº 23. 1999. 

Adaptado.  

 

 A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948, foi 

motivada por acontecimentos então recentes, dentre os 

quais se destacava o(a)  

 

A) ataque feito pelos japoneses à base militar americana 

de Pearl Harbor. 

B) desencadeamento da Guerra Fria e de novas 

rivalidades entre nações.  

C) morte de milhões de soldados nos combates da 

Segunda Guerra Mundial.  

D) execução de judeus e eslavos presos em guetos e 

campos de concentração nazistas. 

E) lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e 

Nagasaki pelas forças norte-americanas. 

 

03.  Os movimentos de massa constituem-se no 

deslocamento de material (solo e rocha) vertente abaixo 

pela influência da gravidade. As condições que 

favorecem os movimentos de massa dependem 

principalmente da estrutura geológica, da declividade da 

vertente, do regime de chuvas, da perda de vegetação e 

da atividade antrópica.  

 
 BIGARELLA, J. J. Estrutura e origem das paisagens tropicais e 

subtropicais. Florianópolis: UFSC, 2003. Adaptado.    

  Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é 

minimizada em locais onde há  

 

A) exposição do solo.  

B) drenagem eficiente.  

C) rocha matriz resistente.  

D) agricultura mecanizada.  

E) média pluviométrica elevada. 

 

04. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde 

se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem 

é imediata: “em todos os lugares e em lugar nenhum”. 

Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou em 

um canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família 

refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre 

jornais como se fosse guardanapos. Também se vê, de 

vez em quando, uma tenda com a sigla ACNUR (Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) 

erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. 

 
  JABER, H. Quem realmente acolhe os refugiados? Le Monde 

Diplomatique Brasil. out. 2015. Adaptado.  

 

O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que 

é explicada pelo processo de  

 

A) migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe 

natural.  

B) hibridização cultural de grupos caracterizados por 

homogeneidade social.  

C) desmobilização voluntária de militantes cooptados 

por seitas extremistas.  

D) peregrinação religiosa de fiéis orientados por 

lideranças fundamentalistas.  

E) desterritorialização forçada de populações afetadas 

por conflitos armados. 

 

05. “Nova frente fria trará chuva e frio para as regiões 

produtoras do MS, PR, SC e RS neste fim de semana; as 

temperaturas podem atingir os menores índices do ano”.  

 Essa manchete do dia 24 de maio de 2017, comum em 

sites de previsão do tempo, trata-se de um fenômeno 

típico do inverno brasileiro e que afeta principalmente o 

Centro-Sul.  

 

Esse processo meteorológico é explicado por: 

 

 A) O encontro da Massa Equatorial Atlântica e da Massa 

Tropical Continental, que produz chuvas 

convectivas.  

B) A barreira orográfica da Serra do Mar direciona as 

massas úmidas dos polos, produzindo as chuvas de 

relevo.  

C) O frio que é causado pela massa polar, de origem 

patagônica. Depois de sua passagem o tempo fica 

úmido e ameno.  
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D) Chegada de uma massa de ar polar, que se encontra 

com o ar mais quente, produzindo chuvas frontais.  

E) Chuva causada pela Zona de Convergência do 

Equador e pelo encontro dos ventos alísios na região 

Sul. 

 

06. O comércio soube extrair um bom proveito da 

interatividade própria do meio tecnológico. A 

possibilidade de se obter um alto desenho do perfil de 

interesses do usuário, que deverá levar às últimas 

consequências o princípio da oferta como isca para o 

desejo consumista, foi o principal deles.  
 

 SANTAELLA, L. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das 
minhas à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. Adaptado.  

 

 Do ponto de vista comercial, o avanço das novas 

tecnologias, indicado no texto, está associado à 

 

A) atuação dos consumidores como fiscalizadores da 

produção.  

B)  exigência de consumidores conscientes de seus   

direitos. 

C)  relação direta entre fabricantes e consumidores. 

D)  individualização das mensagens publicitárias.  

E)  manutenção das preferências de consumo. 

 

07. A diversidade de atividades relacionadas ao setor 

terciário reforça a tendência mais geral de 

desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos 

sem que estes, contudo, percam o comando da economia. 

Essa mudança implica nova divisão internacional do 

trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação 

setorial das atividades econômicas.  

 
 RIO, G. A. P. A espacialidade da economia, In: CASTRO, I. 

E.:GOMES. P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Olhares 

geográficos: modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2012. Adaptado.  

 

Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de 

seus resultados a 

  

A) aturação do setor secundário.  

B) ampliação dos direitos laborais. 

C) bipolarização do poder geopolítico.  

D) consolidação do domínio tecnológico.  

E) primarização das exportações globais. 

 

08.   

 

 
 

Disponível em: <http://portuguese.brazil.usebassy.gov>.  

Acesso em: 11 maio 2016. Adaptado. 

Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco 

apresenta composição estratégica por se tratar de um 

conjunto de países com  

 

A) elevado padrão social.  

B) sistema monetário integrado.  

C) alto desenvolvimento tecnológico.  

D) identidades culturais semelhantes.  

E) vantagens locacionais complementares. 

 

09. Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em 

palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço 

dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de 

pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

 
MARTINS, A. R. A favela como um espaço da cidade.  

Disponível em: <http://www.revistaescola.abril.com.br>.  

Acesso em: 31 jul. 2010. 

 

A situação das favelas no país reporta a graves problemas 

de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma 

característica comum a esses espaços tem sido  

 

A) o planejamento para a implantação de infraestruturas 

urbanas necessárias para atender as necessidades 

básicas dos moradores.  

B) a organização de associações de moradores 

interessadas na melhoria do espaço urbano e 

financiadas pelo poder público. 

C) a presença de ações referentes à educação ambiental 

com consequente preservação dos espaços naturais 

circundantes.  

D) a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes 

ou desmoronamentos com consequentes perdas 

materiais e humanas.  

E) o isolamento socioeconômico dos moradores 

ocupantes desses espaços com a resultante 

multiplicação de políticas que tentam reverter esse 

quadro. 

 

10. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da 

informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os 

setores econômicos. Através delas, um maior número de 

produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e 

serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos 

equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de 

vida desses produtos diminui, resultando em maior 

necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. 
 

GROSSARD, C. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 3, nº 36, 
2010. Adaptado.  

 

 

A postura consumista de nossa sociedade indica a 

crescente produção de lixo, principalmente nas áreas 

urbanas, o que, associado a modos incorretos de 

deposição 

 

 

 

 

 

 

http://portuguese.brazil.usebassy.gov/
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A)  provoca a contaminação do solo e do lençol freático, 

ocasionando, assim, graves problemas 

socioambientais, que se adensarão com a 

continuidade da cultura do consumo desenfreado. 

 B) produz efeitos perversos nos ecossistemas, que são 

sanados por cadeias de organismos decompositores 

que assumem o papel de eliminadores dos resíduos 

depositados em lixões. 

 C) multiplica o número de lixões a céu aberto, 

considerados atualmente a ferramenta capaz de 

resolver, de forma simplificada e barata, o problema 

de deposição de resíduos nas grandes cidades.  

D) estimula o empreendedorismo social, visto que um 

grande número de pessoas, os catadores, têm livre 

acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia 

produtiva dos resíduos tecnológicos. 

E) possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que 

podem ser destinados a associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis, financiados por 

instituições da sociedade civil ou pelo poder público. 

 

Comentários 

 

01. 

 

A Aliança do Pacífico é um dos mais novos blocos 

econômicos do mundo. É formado por México, Peru, Chile e 

Colômbia. É o segundo maior bloco econômico da América 

Latina em exportações, ficando atrás apenas do Mercosul. O 

seu principal objetivo é fomentar a competitividade no 

mercado global.  

 

Resposta: B 

 

02. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi 

aprovada em 1948, na Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU). O documento é a base da luta 

universal contra a opressão e a discriminação, defende a 

igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os 

direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser 

aplicados a cada cidadão do planeta. Os direitos humanos são 

os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja 

discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou 

por qualquer outro motivo (como religião e opinião política). 

 

Resposta: D 

 

03. 

 

A questão ratifica a preocupação das questões do Enem com 

relação ao meio ambiente. Aqui, temos a severidade que o 

solo sofre por agentes externos e seus impactos, bem como o 

deslizamento de terras. Vários fatores contribuem para essas 

tragédias, como é citado na própria questão. Uma ação 

aplicada para reduzir as chances desses movimentos 

(deslizamentos) é a drenagem do solo. 

 

Resposta: A 

 

 

 

04. 

 

A alternativa E está correta porque a desterritorialização é a 

quebra de vínculos e a perda do território, processo 

reproduzido pelos refugiados sírios em razão da guerra civil 

instaurada em 2011. 

As alternativas incorretas são: A, porque a migração é 

causada pela guerra civil; B, porque a hibridização cultural é 

a junção de diferentes matrizes culturais, o que não se aplica, 

no caso dos refugiados; C e D, porque o texto aponta para os 

fluxos de refugiados e não de militantes extremistas ou 

peregrinação de fiéis. 

 

Resposta: E 

 

05. 

 

A alternativa D está correta porque o ingresso da mPa em 

contato com a mTc e mTa resulta em queda de temperatura e 

formação de chuvas frontais. As alternativas incorretas são: 

A, porque é o encontro da mPa com mTc/mTa; B, porque as 

chuvas resultantes do encontro de massas quentes e frias são 

denominadas frontais; C, porque a passagem da massa polar 

resulta em queda de temperatura; E, porque a alternativa 

descreve as chuvas convectivas da Amazônia e não as chuvas 

frontais. 

 

Resposta: D 

 

06. 

 

A BIG DATA armazena e analisa uma quantidade ilimitada 

de informações que são amplamente utilizadas na atividade 

comercial por meio da individualização das mensagens 

publicitárias. 

 

Resposta: D 

 

07. 

 

Uma das etapas do desenvolvimento de uma nação é a 

tendência da desindustrialização onde, com a transferência de 

plantas industriais a outros países, a economia se volta ao 

setor de serviços, seguindo uma tendência da nova divisão 

internacional do trabalho, o que consolida o domínio da 

tecnologia. 

 

Resposta: D 

 

08. 

 

O Tratado Transpacífico constitui uma parceria liderada 

pelos Estados Unidos com países da orla do Pacífico, como 

México, Chile, Japão, Malásia, Austrália e Nova Zelândia. 

Trata-se de um tratado de natureza econômica e comercial 

que é facilitado pela localização geográfica dos países, mas 

também apresenta alguns aspectos geopolíticos. Alguns 

analistas afirmam que a parceria procura isolar a China na 

região da Ásia e Pacífico.  

 

Resposta: E 
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09. 

 

As favelas constituem símbolos da miséria brasileira e se 

instalaram, ao longo dos séculos XIX e XX, em áreas de 

grandes riscos para a vida humana. Tragédias em várias 

regiões brasileiras ocorrem todos os anos, principalmente no 

período chuvoso, como se verificou em janeiro de 2011, nas 

áreas serranas do Rio de Janeiro, com as ocupações indevidas 

de morros. A ocupação caótica de áreas inadequadas aos seres 

humanos é mais uma marca de nosso subdesenvolvimento. 

 

Resposta: D 

 

10. 

 

Na sociedade urbano-industrial, o estilo de vida fortemente 

consumista certamente provocou a crescente produção de 

lixo, que armazenado de forma incorreta, provoca 

contaminações dos solos, rios, lagos e lençol freático, além 

do aumento da emissão de gases, impactando as condições 

socioambientais.  

 

Resposta: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUPERVISOR/DIRETOR: Dawison Sampaio – AUTOR: Adriano Bezerra 

DIG.: Alexandre  – REV.: Sarah 


