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Revisão ENEM  
 
1. Observe a charge a seguir. 

 
Com base na leitura da charge e nos conhecimentos sobre a conjuntura econômica mundial, po-
de-se concluir que  

a) a revolução técnico-científica tem redefinido o mercado de trabalho, esvaziando os setores 
primário e terciário dos países mais desenvolvidos.  

b) o crescimento da interdependência econômica entre os países tem transformado o mundo 
do trabalho em uma aldeia global.  

c) a mundialização do consumo de bens industriais tem exigido cada vez mais mão de obra 
qualificada para atender à demanda mundial.  

d) as migrações internacionais têm representado a introdução de mão de obra jovem em 
áreas cuja população se caracteriza pelo envelhecimento.  

e) a reorganização do espaço industrial no mundo avança com o surgimento de novos países 
emergentes e as crises de desemprego nos velhos países industriais.  

 
 
2. Uma malha digital que cresce em velocidade vertiginosa está cobrindo nosso planeta: é a Inter-
net, a rede mundial de computadores. Considerando essa importante inovação tecnológica con-
temporânea, analise a informação: 
 
A integração econômica global é facilitada pelo uso das mesmas técnicas, contudo, integrar não 
significa incluir a todos.  
 
Com base nas informações e em seus conhecimentos, escolha a alternativa que melhor explica a 
afirmativa apresentada.  

a) A era da informação e da revolução científica prioriza a qualificação da mão de obra e a in-
corporação de novas habilidades, reconhecendo a diferença existente entre ricos e pobres.  
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b) A velocidade da informação é o benefício apresentado pela Internet para a globalização, 

pois reduz o espaço mundial a um espaço virtual, sem a necessidade de integrar a todos 
os internautas.  

c) A internacionalização da rede e a incorporação de centenas de milhões de usuários por to-
do o planeta excluem as diferenças culturais e econômicas devido à mundialização dos 
padrões de consumo.  

d) A Internet dinamizou e tornou imediatas transações e negociações em escala mundial, evi-
tando a exclusão digital pelas parcerias com empresas e investimentos em inovações tec-
nológicas.  

e) Ao mesmo tempo em que a Internet facilita o processo de integração econômica global, é 
também responsável pela chamada exclusão digital, pois acentua a distância entre os usu-
ários e aqueles que já viviam em situação de marginalidade econômica e social. 

 
 
3. Desde o século XX, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável são objeto 
de preocupação científica, política e institucional. Chefes de estado e de nações, representantes 
de movimentos sociais e organizações da sociedade civil estabelecem intensos debates sobre a 
problemática ambiental. A necessidade de ação em conjunto foi sugerida em 1987, no documento 
Nosso Futuro Comum, preparado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to das Nações Unidas, liderada por Gro Harlem Brundtland. Desde então, são realizados encon-
tros para debater, analisar e deliberar sobre temas relativos ao meio ambiente global. 
 
Sobre esses encontros, é correto afirmar:  

a) A Agenda 21 é um documento resultante dos debates que nortearam a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiental, realizada no Rio de Janeiro, também conhecida 
por ECO 92. A agenda consiste de um plano de ação para construir o desenvolvimento 
sustentável da economia industrial que perde espaço para a financeira.  

b) A Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Mudança Climática, realizada em 
Cancun, México, em 2010, objetivou avançar nos debates acerca da redução de emissão 
de gases causadores do efeito estufa, bem como nos mecanismos para reduzir ou comba-
ter os efeitos das mudanças climáticas.  

c) Um acordo estabelecendo que os países em desenvolvimento reduzam as emissões de 
gases do efeito estufa, como o CO2 (dióxido de carbono), e assim contenham o aumento 
da temperatura na Terra, foi o principal resultado da Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática, realizada em Copenhague, na Dinamarca, em 2009.  

d) A redução das emissões de gases de efeito estufa é uma deliberação do Encontro realiza-
do no Japão em 1997, conhecido como Protocolo de Quioto. Tal documento foi assinado 
pelo conjunto dos países industriais, liderados pelos Estados Unidos, Alemanha, China e 
Japão, que, desde a década de 1990, conhecem a reestruturação produtiva impulsionada 
pela economia verde. 

e) Os países desenvolvidos devem aumentar suas Unidades de Conservação Ambiental, bem 
como realizar a transição econômica para a agricultura orgânica com base em unidades 
familiares. A principal deliberação da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, conhecida por Rio+20, foi construir o desenvolvimento sustentável por 
meio da economia verde. 

 
 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio para Aula ao Vivo 

Geografia 
Professor: Cláudio Hansen 

29/10/2014 

 
4.  

 
 

A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ao 
a) evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. 
b) destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o 

mercado interno. 
c) enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. 
d) ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de traba-

lhadores. 
e) mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população 

local. 
 
 
5. Foi lento o processo de transferência da população para as cidades, pois durante séculos o 
Brasil foi um país agrário. Foi necessário mais de um século (século XVIII a século XIX) para que 
a urbanização brasileira atingisse a maturidade; e mais um século para que assumisse as carac-
terísticas atuais. 

ENDLICH, A. M. Perspectivas sobre o urbano e o rural. In: SPOSITO, M. E. B.; WHITACKER, A. 
M. (Orgs.). Cidade e campo: relações e contradições entre o urbano e o rural. São Paulo: Expres-

são Popular, 2006 (adaptado). 
 
A dinâmica populacional descrita indica a ocorrência do seguinte processo:  

a) Migração intrarregional.    
b) Migração pendular.    



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio para Aula ao Vivo 

Geografia 
Professor: Cláudio Hansen 

29/10/2014 

 
c) Transumância.    
d) Êxodo rural.    
e) Nomadismo.    
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