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LISTA 1

1º (ENEM - 2021)

 As grandes empresas seriam, certamente, representação de um exercício de poder, ante o grau de autonomia de ação de que
dispõem. O que se pretende salientar é a ideia de enclave: plantas industriais que estabelecem relações escassas com o
entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal.
DAVIDOVICH, F. Estado do Rio de Janeiro: o urbano metropolitano. Hipóteses e questões. GeoUERJ, n. 21, 2010

Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto?

A)Criação de vilas operárias.
B)Promoção de eventos comunitários.
C)Recuperação de áreas degradas.
D)Incorporação de saberes tradicionais.
E)Incorporação de saberes tradicionais.

2º (ENEM 2021) Atualmente, o Programa de Melhoramento "Uvas do Brasil" utiliza metódos clássicos de melhoramento, como
seleção massal, seleção colonal e hibridações. Ações de ajuste de manejo de seleções avançadas vêm sendo desenvolvidas
paralelamente ao Programa de Melhoramento, no sentido de viabilização desses materiais. Ao longo dos seus 40 anos, uma
grande equipe técnica trabalhou para executar projetos de pesquisa para atender às necessidades e às demandas de diferentes
atores da vitivinicultura nacional, incluindo produtores de uvas de mesa para exportação do semiárido nordestino, viticultores
interessados em produzir sucos em regiões tropicias ou pequenos produtores familiares da região da Serra Gaúcha,
interessados em melhorar a qualidade do vinho artesenal que produzem.
Programa de Melhoramento Genético "Uvas do Brasil". Disponível em: www.embrapa.com.br
 Acesso em: 24 nov. 2018 (adaptado)

Para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas, as técnicas referidas no texto buscaram adaptar o cultivo aos(às)

A)espécies nativas ameaçadas.
B)cadeias econômicas autônomas. 
C)estruturas fundiárias tradicionais.
D)elementos ambientais singulares.
E)mercados consumidores internos.

3º (ENEM - 2021) O uso de tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre as
propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo
técnico na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da
mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem
com constância como características do paradigma flexível, em substituição ao modelo taylorista-fordista,
HERÉDIA, V. Novas tecnologias nos processos de trabalho: efeitos da reestruturação produtiva. Scripta Nova, n 170, ago. 2004
(adaptado)
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O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão da
A)operacionalização da tarefa laboral. 
B)capacitação de profissionais.
C)fragilização das relações de trabalho.
D)hierarquização dos cargos executivos.
E)aplicação dos conhecimentos da ciência.

4º ENEM - 2020 - PROVA AZUL)

O conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos
territórios. Como há uma elevação da formação de fluxos, materiais e imateriais, a crescente articulação com as
escalas que vão do local ao global terminam por pressionar o Estado a agir visando uma instalação no território de
fixos diversos, bem como de uma regulação específica.
LIMA, R.C.; PENNA, N. A. Alogística de transportes do agronegórcio em Mato Grosso (BRasil) Confins, n. 26, fev,
2016.
O mapa e o texto se complementam indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta ao(à)
A)alteração da matriz econômica.
B)substituição do modal hidroviário.
C)retração do contingente demográfico.
D)projeção de escoamento produtivo.
estagnação de lavouras policulturas.
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5º(ENEM - 2020 - PROVA AZUL)

TEXTO 1

O aumento de casos suspeitos de febre amarela em Minas pode estar relacionado à tragédia de Mariana, em 2015,
segundo a bióloga da Fiocruz Márcia Chame. A hipótese tem como ponto de partida a localização das cidades
mineiras que identificaram até o momento casos de pacientes com sintomas da doença. Grande parte está na
região próxima do Rio Doce, afetado pelo rompimento da Barragem de Fundão, em novembro de 2015.
FORMENTI, L. Para bióloga, surto de febre amarela pode ter relação com tragédia de Mariana. O Estado de São
Paulo. 14 de jan, 2017.

TEXTO II
Por outro lado, Servio Ribeiro considera remota a possibilidade de influência da tragédia de Mariana (MG) neste
surto de febre amarela em Minas Gerais. "A febre amarela é uma doença de interior de floresta. O mosquito que a
transmite põe ovos em cavidades de árvores e em bromélias. É um mosquito da estrutura da floresta. Ele não se
relaciona muito com grandes corpos-d'água e com rios. As cidades afetadas pela doença estão em um região onde
os rejeitos não chegaram com força para derrubar a floresta", diz biólogo.
RODRIGUES, L. Especialistas investigam relação entre febre amarela e degradação ambiental. Agência Brasil, 25
jan. 2017.

Sobre a tragédia de Mariana, os textos apresentam divergência quanto ao(à)

A)poluição dos rios locais.
B)identificação da área afetada.
C)destruição da vegetação nativa.
D)aparecimento de enfermidade endêmica.
E)surgimento de comunidades desabrigadas.
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