
CIÊNCIAS
HUMANAS

ALEXANDRE LIMA – JOÃO SARAIVA – NILTON SOUSA



(Enem) No final do século XX e em razão dos avanços da
ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas
da informação, que passaram a exercer um papel de elo
entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo
sistema uma presença planetária. Um mercado que
utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa
globalização perversa.

SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de 
Janeiro: Record, 2008. Adaptado.
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Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo
do trabalho advindas das transformações citadas no texto estão
presentes, respectivamente, em:

A) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação
laboral.

B) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações
sindicais.

C) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos
postos qualificados.

D) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada
semanal.

E) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de
desemprego.



ALEXANDRE LIMA

“Após repetidas ameaças do presidente Donald Trump, a guerra
comercial com a China se concretizou. Os Estados Unidos
anunciaram a imposição de tarifas de milhões de dólares a vários
produtos chineses, provocando represália imediata de Pequim, que
denunciou ‘a maior guerra comercial da história econômica’.”



O conflito descrito no texto é representativo

A) do processo atual de fragilização dos ideais da globalização
econômica, social e cultural, que ganhou força nas últimas
décadas.

B) das ações para proteger a economia dos países que integram a
Parceria Transpacífico (TPP).

C) do declínio dos acordos econômicos multilaterais entre países
produtores de commodities.

D) da tentativa de se reduzir a fiscalização alfandegária para
incentivar o consumo de produtos industrializados.

E) da preocupação norte-americana em relação ao monopólio chinês
das inovações tecnológicas.
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“A difusão de um vírus é uma dinâmica que gera profundas 
interferências sociais e econômicas para as sociedades que 
sofrem com as contaminações.” 



Embora uma análise infectológica seja a principal vertente de estudo do
comportamento de doenças como as mencionadas, um aspecto ligado à
globalização pode ajudar a entender a amplitude do processo. A partir da análise
dos mapas e do aspecto mencionado no texto, podemos relacionar a difusão das
doenças e o processo de globalização à medida que

A) o desenvolvimento da tecnologia de comunicação não interfere no
processo.

B) os atores globais do processo não contribuem para a difusão de vírus e
doenças.

C) o grau de inserção dos países de propagação inicial influencia na amplitude
do contágio.

D) os acordos internacionais e a colaboração entre países foram a principal
arma contra a doença.

E) o aumento de interação do comércio globalizado conseguiu fugir das crises
sem alterar os seus fluxos.



NILTON SOUSA

(Enem) Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho, se não fosse
o reforço em tecnologia que um gaúcho buscou. Há pouco mais de
oito anos, ele usava o bico da botina para cavoucar a terra e descobrir
o nível de umidade do solo, na tentativa de saber o momento ideal
para acionar os pivôs de irrigação. Até que conheceu uma estação
meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a
quantidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia
um plantio, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área, o
pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o
número de plantas, para então receber recomendações diretamente
dos técnicos da universidade.

CAETANO, M. O valor de cada gota. 
Globo Rural, n. 312, out. 2011. 



A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o
avanço do processo de:

A) monitoramento da produção.
B) valorização do preço da terra.
C) correção dos fatores climáticos.
D) divisão de tarefas na propriedade.
E) estabilização da fertilidade do solo.



O fenômeno da mobilidade populacional vem, desde as últimas
décadas do século XX, apresentando transformações significativas
no seu comportamento, não só no Brasil como também em outras
partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre
outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos
fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos
grandes centros urbanos; pelos deslocamentos de curta duração e
a distâncias menores; pelos movimentos pendulares, que passam a
assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não
mais restritos aos grandes aglomerados urbanos.

OLIVEIRA, L. A. P.; OLIVEIRA, A. T. R. Reflexões 
sobre os deslocamentos populacionais no 
Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. Adaptada.
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A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período
apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo
de

A) descapitalização do setor primário.
B) ampliação da economia informal.
C) tributação da área residencial citadina.
D) desconcentração da atividade industrial.
E) saturação da empregabilidade no setor terciário.



Em um mundo onde não existia as redes sociais e suas mídias, nós
já usávamos alguns recursos hoje disponíveis online. Esta
ilustração do cartunista canadense John Atkinson, evidencia
aspectos positivos e negativos condizentes com a realidade atual
do planeta. Observe-a.

JOÃO SARAIVA



O cartoon nos permite identificar um fenômeno geográfico atual, como também 
associar um aspecto positivo e outro negativo ocasionado por este fenômeno. Trata-se 
respectivamente da(o)

A) tecnologização; eliminação de produtos descartáveis; redução de empregados nas 
indústrias de produção de papel, acessórios de estudo e escritórios.

B) urbanização; acesso às redes sociais e de informação dentro de casa; aumento do 
número de pessoas acima do peso devido ao grande número de horas em 
computadores.

C) desenvolvimentismo; ampliação nas comunicações; perda de interesse das 
populações por produções de leitura mais profunda e complexa.

D) globalização; abrangência e acesso às tecnologias; dependência das pessoas em 
relação aos produtos eletrônicos e tecnológicos em seu cotidiano.

E) interacionismo; maior rede de comunicação entre pessoas no trabalho; ampliação 
da rede de pessoas que não se conhecem pessoalmente ou raramente se 
encontram.



NILTON SOUSA

(Enem) Não acho que seja possível identificar a globalização apenas
com a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto
focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da
economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de
obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou
possível organizar a produção, e não apenas o comércio, em escala
internacional.

HOBSBAWM, E. O novo século: 
entrevista a Antonio Polito. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2000. 
Adaptado.



Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura
destacada no texto, é a:

A) criação de uniões aduaneiras.
B) difusão de padrões culturais.
C) melhoria na infraestrutura de transportes.
D) supressão das barreiras para comercialização.
E) organização de regras nas relações internacionais.



A vigilância alienada é praticada pelas companhias de tecnologias
dos Estados Unidos (Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple,
entre outras) sem que a maioria de seus usuários saiba ou tenha
conhecimento. Para essas companhias, o fato de o usuário ou
cliente assinar o termo de aceitação de uso de um software tem
sido considerado suficiente, como permissão consentida, para que
essas companhias possam utilizar informações sem autorização
explícita ou formal.

Hindenburgo Pires. “Indústrias globais de 
vigilância em massa”. In: Floriano J. G. Oliveira 

et al. (orgs.). Geografia urbana, 2014. 
Adaptado.
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As informações geradas pelos consumidores, quando espacializadas,
permitem estabelecer padrões que interessam, particularmente, às
grandes empresas. A “vigilância alienada” abordada pelo excerto, bem
como o emprego do geomarketing, contribui para

A) alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do
capital.

B) orientar políticas públicas para diminuir a concentração desigual de
renda.

C) coibir práticas abusivas na veiculação de propagandas enganosas.
D) fiscalizar as formas de uso de produtos que possam invalidar garantias.
E) estabelecer áreas prioritárias para a distribuição de bens de caráter

humanitário.



OBRIGADO!
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