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01.  (Enem) 

 

A característica fundamental é que ele não é mais 

somente um agricultor ou um pecuarista: ele combina 

atividades agropecuárias com outras atividades não agrícolas 

dentro ou fora de seu estabelecimento, tanto nos ramos 

tradicionais urbano-industriais como nas novas atividades 

que vêm se desenvolvendo no meio rural, como lazer, 

turismo, conservação da natureza, moradia e prestação de 

serviços pessoais. 

 
SILVA, J. G. “O novo rural brasileiro”. Revista Nova Economia, n. 1, 

maio 1997. Adaptado. 

 

Essa nova forma de organização social do trabalho é 

denominada 

 

A) terceirização. 

B) pluriatividade. 

C)   agronegócio. 

D) cooperativismo. 

E) associativismo. 

 

02. (Enem) 

 

A configuração do espaço urbano da região do Entorno 

do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações 

urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente 

identificável a constituição de um centro dinâmico e 

desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de 

trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma 

região periférica concentradora de população de baixa renda, 

com acesso restrito às principais atividades com capacidade 

de acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e 

infraestrutura básica. 

 
CAIADO, M. C. “A migração intrametropolitana e o processo de 

estruturação do espaço urbano da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno”. In: HOGAN, D. J. et 

al. (Org.). Migração e ambiente nas aglomerações urbanas. Campinas: 

Nepo/Unicamp, 2002. 

 

 

A organização interna do aglomerado urbano descrito é 

resultado da ocorrência do processo de 

 

A) expansão vertical. 

B) polarização nacional. 

C) emancipação municipal. 

D) segregação socioespacial. 

E) desregulamentação comercial. 

 

 

 

 

 

 

03. (Enem) 

 

A presença de uma corrente migratória por si só não 

explica a condição de vida dos imigrantes. Esta será somente 

a aparência de um fenômeno mais profundo, estruturado em 

relações socioeconômicas muitas vezes perversas. É o que 

podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo 

para as cidades e obrigados a viver em condições de vida 

culturalmente diferentes das que vivenciaram em seu lugar de 

origem. 

 
SCARLATO, F. C. “População e urbanização brasileira”. In: ROSS,  

J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2009. 

 

 

O texto faz referência a um movimento migratório que reflete 

o(a) 

 

A) processo de deslocamento de trabalhadores motivados 

pelo aumento da oferta de empregos no campo. 

B) dinâmica experimentada por grande quantidade de 

pessoas, que resultou no inchaço das grandes cidades. 

C) permuta de locais específicos, obedecendo a fatores 

cíclicos naturais. 

D) circulação de pessoas diariamente em função do 

emprego. 

E) cultura de localização itinerante no espaço. 

 

04. (Enem) 

 

 
 

THAVES, Jornal do Brasil, 19 fev. 1997. Adaptado. 

 

A forma de organização interna da indústria citada gera a 

seguinte consequência para a mão de obra nela inserida: 
 

A) Ampliação da jornada diária. 

B) Melhoria da qualidade do trabalho. 

C) Instabilidade nos cargos ocupados. 

D) Eficiência na prevenção de acidentes. 

E) Desconhecimento das etapas produtivas. 
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05. (Enem) 

 
O Cruzeiro, década de 1960. Disponível em: 

<http://www.memoriaviva.com.br>. 

Acesso em: 28 fev. 2012. Adaptado. 
 

No anúncio, há referências a algumas das transformações 

ocorridas no Brasil nos anos 1950 e 1960. No entanto, tais 

referências omitem transformações que impactaram 

segmentos da população, como a 
 

A) exaltação da tradição colonial. 

B) redução da influência estrangeira. 

C) ampliação da imigração internacional. 

D) intensificação da desigualdade regional. 

E) desconcentração da produção industrial. 

 

06. (Enem) 

 

O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não 

tiver o devido cuidado de combater as causas, relacionadas a 

vários processos, tais como: empobrecimento químico e 

lixiviação provocados pelo esgotamento causado pelas 

colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se 

infiltra no solo, bem como pela retirada de elementos 

nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, quando 

não repostos, são comumente substituídos por elementos 

tóxicos, como o alumínio. 

 
LEPSCH, I. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2002. Adaptado. 

 

A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte 

consequência para o solo agricultável: 

 

A) Elevação da acidez. 

B) Ampliação da salinidade. 

C) Formação de voçorocas. 

D) Remoção da camada superior. 

E) Intensificação do escoamento superficial. 

 

07. (Enem) 

 

Os maiores consumidores da infraestrutura logística 

para exportação no Brasil são os produtos a granel, dentre os 

quais se destacam o minério de ferro, petróleo e seus 

derivados e a soja, que, por possuírem baixo valor agregado, 

e por serem movimentados em grandes volumes, necessitam 

de uma infraestrutura de grande porte e baixos custos. No 

caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando 

em enormes filas de navios, caminhões e trens, que, por 

ficarem grande parte do tempo ociosos nas filas, têm seu 

custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando 

sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade 

internacional. 

 
FLEURY, P F. A infraestrutura e os desafios logísticos das exportações 
brasileiras. Rio de Janeiro: CEL; Coppead; UFRJ, 2005.   Adaptado. 

 

No contexto do início do século XXI, uma ação para 

solucionar os problemas logísticos da soja, apresentados no 

texto, seria a 

 

A) isenção de impostos de transportes. 

B) construção de terminais atracadouros. 

C) diversificação dos parceiros comerciais. 

D) contratação de trabalhadores portuários. 

E) intensificação do policiamento das rodovias. 

 

08. (Enem) 

 

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) saturação do setor secundário. 

B) ampliação dos direitos laborais. 

C) bipolarização do poder geopolítico. 

D) consolidação do domínio tecnológico. 

E) primarização das exportações globais. 

 

09. (Enem) 

 

A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores 

técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve 

ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de 

produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente 

distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo 

processamento de milhões de barris de petróleo por dia, 

suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a 

partir de petróleo nacional ou importado. 

 
Murta, A. L. S. Energia: o vício da civilização, crise energética e 

alternativas sustentáveis. Rio de Janeiro: Caramond, 2011. 
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A territorialização de uma unidade produtiva depende de 

diversos fatores locacionais. A partir da leitura do texto, o 

fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo 

é a proximidade a 

 

A) sedes de empresas petroquímicas. 

B) zonas de importação de derivados. 

C) polos de desenvolvimento tecnológico. 

D) áreas de aglomerações de mão de obra. 

E) espaços com infraestrutura de circulação. 

 

10. (Enem) 

Parceria Transpacífica 

 

 
 

Disponível em: < http://www.portuguese.brazil.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. 
 

COMENTÁRIOS 

 

01. A questão trata de processos relacionados ao        

funcionamento de unidades de produção no Meio Rural, 

a qual sofreu uma transição nas suas atividades a partir 

das últimas décadas do século XX, onde se 

desenvolveram atividades combinadas, agrícolas e 

atividades consideradas não-agrícolas. Assim emergiu a 

pluriatividade, caracterizada pela sua existência de 

espaços com uma nova estrutura social e econômica, 

permitindo ao produtor rural manter-se naquele meio e 

exercer uma outra atividade. Portanto, a questão descreve 

o que está no item B.  

 

RESPOSTA: B  

 

02. Brasília é uma cidade planejada e apresenta uma região 

periférica, onde a marginalização urbana provoca o 

surgimento de favelas, habitações em áreas irregulares e 

áreas de invasão. 

 Segundo o IBGE, a cidade apresenta 133.556 

brasilienses vivendo em favelas, distribuídos em 36,5 mil 

domicílios. 

 

RESPOSTA: D 

03. O processo de urbanização ocorrido no Brasil ocorreu de 

forma tardia em relação aos países que experimentaram 

as consequências diretas da 1ª e 2ª Revoluções 

Industriais. Uma característica da urbanização brasileira 

é a macrocefalia, onde a concentração de serviços nas 

grandes metrópoles, resultou no inchaço das grandes 

cidades. 

 

 RESPOSTA: B 

 

04. A imagem referente à publicação no Jornal do Brasil 

reflete uma realidade comum ao mundo do trabalho 

industrial, sobretudo, quando da sua consolidação nas 

áreas urbanas das mais diversas nações industrializadas; 

a alienação do operariado em relação ao processo 

produtivo e, sobretudo, ao conhecimento quanto ao 

produto final elaborado. Tal fenômeno foi o resultado do 

desenvolvimento da organização interna das fábricas e 

indústrias que passou a elaborar linhas de montagem e 

um sistema fabril de trabalho em série. Essa alienação foi 

utilizada por muitos empresários como uma justificativa 

para o nível salarial dos operários, uma vez que eles 

estariam concentrados numa única atividade, diminuta e 

específica de todo o processo produtivo; também,  

tornou-se o foco da crítica de autores como Karl Marx 

identificada como uma anomalia ou falha do sistema 

capitalista de um modo geral. 

 

 RESPOSTA: E 

 

05. Observa-se na questão uma ilustração de anúncio 

publicitário da década de 1960, que se apresenta como 

símbolo das transformações ocorridas no Brasil naquele 

período. Tais informações ocorreram de forma desigual 

no espaço geográfico brasileiro e intensificaram as 

desigualdades regionais.   

 

RESPOSTA: D 

 

06. O processo de exploração agrícola é um fator gerador de 

acidez do solo pela retirada de nutrientes causada pela 

lixiviação, pela intensificação do ciclo da matéria 

orgânica do solo e pelo manejo da fertilidade do solo, 

com a aplicação de fertilizantes com efeito acidificante. 

 

RESPOSTA: A 

 

07. O Brasil tem, cada vez mais, utilizado o agronegócio 

como uma estratégia de inserção na economia mundial. 

No mercado mundial, o Brasil apresenta vantagem 

comparativa na produção de produtos agrícolas em 

relação aos outros produtores mundiais, mas perde em 

custos logísticos. A falta de construção de terminais 

atracadouros ocasiona um grande congestionamento de 

caminhões nos principais portos exportadores da 

principal commoditie do país, ocasionando sérios 

prejuízos aos exportadores. 

 

RESPOSTA: B 

 

 

 

http://www.portuguese.brazil.gov/
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08. A questão aborda o fenômeno da desindustrialização 

acompanhado da diversificação do setor terciário em 

países desenvolvidos. Com o avanço tecnológico e a 

diversificação econômica, o espaço produtivo, em 

algumas regiões, sofreu um redimensionamento do setor 

secundário, resultando a desindustrialização. Tal 

fenômeno afeta a divisão internacional do trabalho, mas 

mantém o comando da economia, pois os países 

desenvolvidos ainda controlam e conservam o domínio 

tecnológico. Nesse contexto, o fenômeno descrito tem 

como um de seus resultados a consolidação do domínio 

tecnológico. Portanto, item D.  

 

 

RESPOSTA: D 

 

 

 

09. A territorialização de unidades produtivas depende de 

diversos fatores, chamados de fatores locacionais. Para a 

instalação de uma refinaria de petróleo, um importante 

fator é a proximidade dos centros de consumo e das áreas 

de produção. A Petrobras possui refinarias 

estrategicamente distribuídas suprindo o mercado 

interno, e elas devem considerar a proximidade dos 

espaços com a infraestrutura de circulação, aproximando 

as áreas de produção aos centros consumidores. 

 

  RESPOSTA: E 

 

10. Na questão, observa-se ilustração com mapa indicando 

região de preferência comercial no Pacífico (Parceria 

Transpacífica), formando rede produtiva que utiliza a 

localização geográfica como fator importante à 

circulação econômica. A melhor justificativa para a 

composição e parceria está nas “vantagens locacionais 

complementares”, ou seja, indicada no item E. 

  

  RESPOSTA: E 
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