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� 2ª Guerra Mundial;

� Segundo Reinado;

� República Velha;

� Era Vargas;

� Nova República;

� Sistema e Economia Colonial;

� Grécia/ Roma;

� Reformas e Revoluções;

� Regime Militar;
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� Segunda Guerra Mundial (1939-1945):

� Aliados (Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética) 

X Eixo (Itália, Alemanha e Japão);

� “continuação” da Primeira Guerra (1914-1918);

� Ascensão do nazi-fascismo;

� Fases do Conflito: 

� As vitórias do Eixo (1939-1941);

� O equilíbrio das forças (1941-1943);

� A vitória dos Aliados (1943-1945);

� Pós Segunda Guerra (Guerra Fria).
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https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADderes
_do_Eixo_na_Segunda_Guerra_Mundial#/medi
a/Ficheiro:1938_Naka_yoshi_sangoku.jpg 

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/notici
a/2016/08/6-posteres-que-mostram-como-os-ali
ados-foram-falsianes-na-2-guerra.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADderes_do_Eixo_na_Segunda_Guerra_Mundial#/media/Ficheiro:1938_Naka_yoshi_sangoku.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADderes_do_Eixo_na_Segunda_Guerra_Mundial#/media/Ficheiro:1938_Naka_yoshi_sangoku.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADderes_do_Eixo_na_Segunda_Guerra_Mundial#/media/Ficheiro:1938_Naka_yoshi_sangoku.jpg
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/08/6-posteres-que-mostram-como-os-aliados-foram-falsianes-na-2-guerra.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/08/6-posteres-que-mostram-como-os-aliados-foram-falsianes-na-2-guerra.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/08/6-posteres-que-mostram-como-os-aliados-foram-falsianes-na-2-guerra.html


> (Enem digital 2020)  A década que se segue ao fim da guerra 

constitui praticamente uma continuação desta com a acomodação 

difícil de seus resultados. A ruptura do sistema internacional com a 

Revolução Soviética, a ascensão dos Estados Unidos, o recuo da 

Europa e o início da contestação anticolonial marcam uma década que 

para muitos foi de pessimismo e para alguns de ilusão, que 

bruscamente se encerra com a quebra da bolsa de Nova Iorque. Com a 

crise de 1929 terá início a preparação de uma nova guerra mundial.

 VIZENTINI, P. G. F. Primeira Guerra Mundial. Porto Alegre: UFRGS, 

2006 (adaptado). 
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Os eventos mencionados no texto contribuíram fortemente para a 

ascensão de regimes propensos a um novo conflito armado, pois 

a) perturbaram a dinâmica de equilíbrio demográfico.   

b) dificultaram a adesão a ideologias de viés socialista.   

c) favoreceram a ascensão de grupos anarquistas ao poder.   

d) corroeram a crença na legitimidade das democracias liberais.   

e) deterioraram a confiança no salvacionismo dos exércitos nacionais.   
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                 >  Segundo Reinado

História

CONFLITOS

- Revolução Praieira 

(Revolta 
Liberal–Pernambuco);

- Questão Christie 

(Brasil X Inglaterra);

- Guerra do Paraguai 

(Triplíce Aliança X 
Paraguai).

ECONOMIA

- Café;

- Industrialização;

- Lei de Terras;

- Mão de obra imigrante.

 
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/morte-de-pedro-ii-abalou-republica.phtml 

LEIS ABOLICIONISTAS

- Eusébio de Queirós (1850);

- Ventre Livre (1871);

- Sexagenário (1885);

- Áurea (1888).

POLÍTICA 

- Golpe da 
Maioridade (D. 
Pedro II);

- Parlamentarismo 
às avessas.

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/morte-de-pedro-ii-abalou-republica.phtml


> (Enem digital 2020)  Lei n. 3 353, de 13 de maio de 1888
  A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o 
Imperador, o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do 
Império que a Assembleia-Geral decretou e ela sancionou a lei 
seguinte:

Art. 1º: É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no 
Brasil.

Art. 2º: Revogam-se as disposições em contrário.
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Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e 
execução da referida lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e 
guardar tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º ano da 
Independência e do Império. 
Princesa Imperial Regente.
 
Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 6 fev. 2015 
(adaptado).
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Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi o(a) 

a) abandono de propostas de imigração.   

b) fracasso do trabalho compulsório.   

c) manifestação do altruísmo britânico.   

d) afirmação da benevolência da Corte.   

e) persistência da campanha abolicionista. 
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> República Oligárquica (1889-1930)

História

- Proclamação da República em 15 de novembro de 
1889. A monarquia é derrubada;

- Marechal Deodoro da Fonseca assume como primeiro 
presidente da República;

- Poder econômico e político nas mãos das oligarquias 
paulista e mineira;

- Após a renúncia de Deodoro em 1891, assume a 
presidência outro militar: Floriano Peixoto.

Primeira Constituição Republicana Brasileira 1891

-Voto aberto;

 -Presidencialismo;

- Manutenção de interesses das elites agrárias; 

-Exclusão das mulheres e dos analfabetos ao direito de voto.

Política do Café com Leite: alternância no poder 
de presidentes mineiros e paulistas;

Aumento da imigração europeia (italiana, alemã, 
espanhola) para servir de mão de obra nas 
lavouras de café do interior paulista.

Golpe de 1930

Após a vitória de Júlio Prestes, 
políticos da Aliança Liberal 
afirmam que as eleições foram 
fraudulentas. Com a liderança de 
Getúlio Vargas, aplicam um golpe 
e colocam fim à República Velha. 
Vargas torna-se presidente da 
República.

Política dos Governadores

Troca de favores políticos entre presidente da República e 
governadores para a manutenção do poder e garantia de 
governabilidade.http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32388 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32388


> (Enem digital 2020)  O tenentismo veio preencher um espaço: o 

vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o 

processo revolucionário brasileiro que começava a sacudir as já 

caducas instituições políticas da República Velha. Os “tenentes” 

substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos 

governos de Epitácio Pessoa e de Artur Bernardes.

PRESTES, A. L. Uma epopeia brasileira: a Coluna Prestes. São Paulo: 

Moderna, 1995 (adaptado).
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Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era 

a) unificar as Forças Armadas pelo comando do Exército nacional.   

b) combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias 

regionais.   

c) restaurar a segurança das fronteiras negligenciadas pelo governo 

central.   

d) organizar as frentes camponesas envolvidas na luta pela reforma 

agrária.   

e) pacificar os movimentos operários radicalizados pelo 

anarco-sindicalismo. 
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(Enem digital 2020)  Chamando o repórter de “cidadão”, em 1904, o 

preto acapoeirado justificava a revolta: era para “não andarem dizendo 

que o povo é carneiro. De vez em quando é bom a negrada mostrar que 

sabe morrer como homem!”. Para ele, a vacinação em si não era 

importante – embora não admitisse de modo algum deixar os homens 

da higiene meter o tal ferro em suas virilhas. O mais importante era 

“mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo”.

CARVALHO, J. M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que 

não foi. São Paulo: Cia. das Letras, 1987 (adaptado).
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A referida Revolta, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro no início da 

República, caracterizou-se por ser uma 

a) agitação incentivada pelos médicos.   

b) atitude de resistência dos populares.   

c) estratégia elaborada pelos operários.   

d) tática de sobrevivência dos imigrantes.   

e) ação de insurgência dos comerciantes. 
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> Regime Militar
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https://jovempan.com.br/noticias/comissao-da-verdade-responsabiliza-377-e-todos-ex-presidentes-do-regime-militar.html 

1964-1967: Humberto Castello Branco;
1967-1969: Marechal Costa e Silva;
1969-1974: General Emílio Médici;
1974-1979: General Ernesto Geisel;
1979-1985: General João Baptista Figueiredo.

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2020/03/os-anos-de-chumbo-livro-relembra-horrores-da-ditadura-militar.html

https://jovempan.com.br/noticias/comissao-da-verdade-responsabiliza-377-e-todos-ex-presidentes-do-regime-militar.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2020/03/os-anos-de-chumbo-livro-relembra-horrores-da-ditadura-militar.html


> (Enem 2018)  São Paulo, 10 de janeiro de 1979.

Exmo. Sr. Presidente Ernesto Geisel. 

Considerando as instruções dadas por V. S. de que sejam negados os 

passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, 

Luis Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e 

Paulo Freire. 
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Considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, 

a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue 

destes oito senhores. 

Considerando tudo isto, por imperativo de minha consciência, venho por 

meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido 

pelos órgãos competentes de seu governo. 

Carta do cartunista Henrique de Souza Filho, conhecido como Henfil. In: 

HENFIL. Cartas da mãe. Rio de Janeiro: Codecri, 1981 (adaptado). 
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No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Henfil 

expressava uma crítica ao(à) 

a) censura moral das produções culturais.   

b) limite do processo de distensão política.    

c) interferência militar de países estrangeiros.    

d) representação social das agremiações partidárias.    

e) impedimento de eleição das assembleias estaduais. 
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> Roma

História

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/historia-batalha-de-canas-roma-cartago.phtml 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/historia-batalha-de-canas-roma-cartago.phtml


(Enem 2020)  Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o 

Senado romano governavam a República em harmonia e sem paixão, e 

não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação; o medo do 

inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o 

medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais 

a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho.

SALÚSTIO. A conjuração de Catilina/A guerra de Jugurta. Petrópolis: 

Vozes, 1990 (adaptado).
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O acontecimento histórico mencionado no texto de Salústio, datado 

de I a.C., manteve correspondência com o processo de 

a) demarcação de terras públicas.   

b) imposição da escravidão por dividas.   

c) restrição da cidadania por parentesco.   

d) restauração de instituições ancestrais.   

e) expansão das fronteiras extrapeninsulares. 
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Nova República
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https://www.cafehistoria.com.br/https-www-cafehistoria-com-br-nova-republica-ditadura-militar-golpe-de-1964/ 

https://www.cafehistoria.com.br/https-www-cafehistoria-com-br-nova-republica-ditadura-militar-golpe-de-1964/


(Enem 2020)  É difícil imaginar que nos anos 1990, num país com 

setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de 

benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o 

papel de promotor de programas de geração de emprego, de 

assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de 

promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado 

venha algum dia a dar uma resposta adequada a tudo isso.

SORJ, B. A nova sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2000 (adaptado).
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Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação 

social do país coincidiu com a priorização de que medidas? 

a) Expansão dos investimentos nas empresas públicas e nos bancos 

estatais.   

b) Democratização do crédito habitacional e da aquisição de moradias 

populares.   

c) Enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária 

empresarial.   
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d) Reformulação do acesso ao ensino superior e do financiamento 

científico nacional.   

e) Reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de 

controle inflacionário



Era Vargas
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https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/06/02/criacao-da-petrobras-rachou-o-senado-em-1953 

1. Governo Provisório 
(1930-1934);

2. Governo Constitucional 
(1934 – 1937);

3. Estado Novo (1937-1945);

4. Eleito (1951-1954).

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/06/02/criacao-da-petrobras-rachou-o-senado-em-1953


(Enem digital 2020)  Mesmo com a instalação da quarta emissora no 

Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 1927, a música 

popular ainda não desfrutava desse meio de comunicação para se 

tornar mais conhecida. Renato Murce, um dos maiores radialistas de 

todos os tempos, registrou, no seu livro Nos bastidores do rádio, que 

as emissoras veiculavam apenas “um certo tipo de cultura, com uma 

programação quase só da chamada música erudita, conferências 

maçantes e palestras destituídas de interesse”. E acrescentou: “Nada 

de música popular. Em samba, então, nem era bom falar”.

CABRAL, S. A MPB na Era do Rádio. São Paulo: Moderna, 1996.
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A situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado 

Novo, porque o meio de comunicação foi instrumentalizado para 

a) exportar as manifestações folclóricas nacionais.   

b) ampliar o alcance da propaganda político-ideológica.   

c) substituir as comemorações cívicas espontâneas.   

d) atender às demandas das elites oligárquicas.   

e) favorecer o espaço de mobilização social. 
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Revolução Industrial

→ Primeira Revolução Industrial: de 1760 até meados de 1850;

→ Segunda Revolução Industrial: entre 1850 e meados de 1945; 

→ Terceira Revolução Industrial: meados de 1950 até anos 2000;

→ Quarta Revolução Industrial: dos anos 2000 até os dias atuais.

História



(Enem 2019)  Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante 

tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários 

trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam 

apoiá-los, como se vê neste depoimento ao The Times: “deixa queimar, 

pena que não foi a casa”; “podemos nos aquecer agora”; “nós só 

queríamos algumas batatas; há um fogo ótimo para cozinhá-las”.

HOBSBAWM, E.; RUDÉ, G. Capitão Swing. Rio de Janeiro: Francisco 

Alves, 1982 (adaptado).
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A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi 

uma reação ao seguinte processo socioespacial: 

a) Restrição da propriedade privada.    

b) Expropriação das terras comunais.    

c) Imposição da estatização fundiária.    

d) Redução da produção monocultora.    

e) Proibição das atividades artesanais. 
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Grécia Antiga
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Atenas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Atenas


(Enem 2020)  Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente 

aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim é possível perceber 

que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em 

conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos 

atenienses nos séculos IV e V a.C. pode ser caracterizada, 

fundamentalmente, como direta.

MANDUCO, A. Ciência política. São Paulo: Saraiva. 2011.
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Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no 

excerto promoveu o(a) 

a) competição para a escolha de representantes.   

b) campanha pela revitalização das oligarquias.   

c) estabelecimento de mandatos temporários.   

d) declínio da sociedade civil organizada.   

e) participação no exercício do poder. 

História
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� Questões Ambientais;

� Globalização;

� Climatologia;

� Cartografia;

� Urbanização e Industrialização;

� Geografia Agrária;

� Oriente Médio;
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� Questão Ambiental;

� Sustentabilidade;

� Acordos Ambientais (Conferência de Estocolmo,

ECO-92, Rio+10, Rio+20);

- Desertificação;

- Mudanças Climáticas (COP – Conferência

Das Partes);

- Poluição (ar, água e solos);

- Ilhas de Calor (Problemas Urbanos).

Geografia



(Enem digital 2020)  
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Com base no mapa, a área com maior suscetibilidade natural à 

ocorrência de erosão no Brasil é o(a) 

a) interior da Região Norte.   

b) depressão do Pantanal.   

c) extremo oeste amazônico.   

d) faixa litorânea do Sudeste.   

e) região da Mata dos Cocais. 
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Globalização

- A Primeira Fase: (século XV ao XIX);

- A Segunda Fase (século XIX ao século XX);

- A Terceira Fase (Guerra Fria – 1945-1991);

- A Quarta Fase (de 1989 aos dias atuais).
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(Enem digital 2020)  Num mundo como o nosso, por um lado marcado 

pela fluidez do espaço, as questões ligadas à circulação se tornam ainda 

mais relevantes e, com elas, a situação de um dos componentes mais 

emblemáticos dos territórios: seus limites. E é aí que surge um dos 

grandes paradoxos da geografia contemporânea: ao lado da fluidez 

globalizada aparecem também os fechamentos, as tentativas de 

controle da circulação de pessoas.

HAESBAERT, R. Da multiterritorialidade aos novos muros: paradoxos 

da desterritorialização contemporânea. Disponível em: 

www.posgeo.uff.br. Acesso em: 2 jan. 2013 (adaptado).
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O texto aborda um paradoxo marcante do mundo contemporâneo, 

que consiste na oposição entre 

a) blocos supranacionais e ineficiência do transporte.   

b) livre mercado e construção de barreiras fronteiriças.   

c) tecnologias da informação e desemprego estrutural.   

d) desconcentração industrial e concentração de capital.   

e) redução da pobreza e aumento da desigualdade social. 
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(Enem 2020)  No caso do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de 

desarticulação, não só dos inimigos reais como dos potenciais, inserida 

na concepção preventiva que supõe que a mínima dissidência é um 

sinal de perigo e de guerra futura. Deve-se ter capacidade para 

responder a  uma guerra convencional tanto quanto para enfrentar um 

inimigo difuso, atentando simultaneamente para todas as áreas 

geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvida, da estratégia com 

pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. CECEÑA, 

A. E. Hegemonias e emancipações no século XXI. Buenos Aires: Clacso, 

2005 (adaptado).
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Tomando o texto como parâmetro, qual tendência contemporânea 

impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes por parte do 

Estado americano? 

a) Erradicação dos conflitos em territórios.   

b) Propagação de organizações em redes.   

c) Eliminação das diferenças regionais.   

d) Ampliação de modelo democrático.   

e) Projeção da diplomacia mundial. 
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Clima

- Interdependência dos fatores naturais;

 

- latitude, altitude, massas de ar, disposição do relevo, vegetação, 

maritimidade, continentalidade;

- Alterações climáticas (Ação antrópica).
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Fonte: VUNESP 2013



(Enem digital 2020)  Os fundamentos da meteorologia tropical, como 

mostrou Richard Grove, foram estabelecidos durante o grande El Niño 

de 1790-91, que, além de levar a seca e a fome a Madras e Bengala, 

desmantelou a agricultura em várias colônias caribenhas da Inglaterra. 

Pela primeira vez, medições meteorológicas simultâneas, milhares de 

milhas distantes entre si, sugeriram que aquelas condições de tempo 

extremo talvez estivessem associadas em todos os trópicos – uma 

ideia que só seria completamente desenvolvida durante a seca global 

de 1876-78. DAVIS, M. Holocaustos coloniais: clima, fome e 

imperialismo na formação do Terceiro Mundo.

Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2002.
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O fenômeno climático citado ocorre periodicamente e tem como 

causa o aumento da 

a) atuação da Massa Equatorial Continental.   

b) velocidade dos ventos no Hemisfério Sul.   

c) atividade vulcânica no Círculo do Fogo.   

d) temperatura das águas do Pacífico.   

e) liquefação das geleiras no Ártico. 
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(Enem 2019)  
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No Hemisfério Sul, a sequência latitudinal dos desertos representada 

na imagem sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão: 

a) Existência de superfícies de intensa refletividade.    

b) Preponderância de altas pressões atmosféricas.    

c) Influência de umidade das áreas florestais.    

d) Predomínio de correntes marinhas frias.    

e) Ausência de massas de ar continentais. 
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Cartografia

- Projeções Cartográficas;

- Localização e Orientação;

- Convenções cartográficas;

- Norte (setentrional ou boreal);

- Sul (Austral ou meridional);

- Leste (Oriental);

- Oeste (Ocidental).

Geografia



(Enem 2020)  "Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe 

ver: deve ter sido mais de seis mil quilômetros, por aí...” (como se vê, 

Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola, e 

embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar 

conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em 

todo caso era bom praticar um pouco) “... sim, deve ser mais ou menos 

essa a distância... mas então qual seria a latitude ou longitude em que 

estou?” (Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou 

longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes). CARROLL, 

L. Aventuras de Alice: no País das Maravilhas, Através do espelho e 

olmos textos. São Paulo: Summus, 1980.
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O texto descreve uma confusão da personagem em relação

 

a) ao tipo de projeção cartográfica.   

b) aos contornos dos fusos horários.   

c) à localização do norte magnético.   

d) aos referenciais de posição relativa.   

e) às distorções das formas continentais. 
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Urbanização e Industrialização

- A Urbanização no Brasil;

- A Urbanização Mundial;

- Rede Urbana (Cidades Globais e Megacidades).
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(Enem 2020)  A expansão das cidades e a formação das aglomerações 

urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela 

consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na 

segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras 

estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas 

regiões urbanizadas.

MOURA, R. Arranjos urbano-regionais no Brasil: especificidades e 

reprodução de padrões. Disponível em: www.ub.edu. Acesso em: 11 

fev. 2015.

Geografia



O resultado do processo geográfico descrito foi o(a)

 

a) valorização da escala local.   

b) crescimento das áreas periféricas.   

c) densificação do transporte ferroviário.   

d) predomínio do planejamento estadual.   

e) inibição de consórcios intermunicipais. 
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(Enem 2019)  A reestruturação global da indústria, condicionada pelas 

estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos 

transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo 

produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os 

fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da 

participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se 

de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos 

países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os 

latino-americanos, no período 1980-2000. SARTI, F.; HIRATUKA, C. 

Indústria mundial: mudanças e tendências recentes. Campinas: 

Unicamp, n. 186, dez. 2010.
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A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita 

expõe a complementaridade entre dispersão espacial e 

a) autonomia tecnológica.    

b) crises de abastecimento.    

c) descentralização política.    

d) concentração econômica.    

e) compartilhamento de lucros. 
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 Oriente Médio

- Berço das três maiores religiões monoteístas (islamismo, 

cristianismo);

- Mosaico de povos (judeus, persas, turcos, curdos, árabes);

- Detentora de 2/3 das reservas de petróleo do mundo;

- Seis dos dez membros da OPEP (Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, 

Emirados Árabes e Catar);

- Má distribuição de renda;

- Questão Árabe-Israelense;

- Questão Palestina;

- Fundamentalismo religioso.
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https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2008/05/402573-saiba-mais-sobre-o-oriente-medio.shtml?origin=folha 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2008/05/402573-saiba-mais-sobre-o-oriente-medio.shtml?origin=folha


(Enem 2018)  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 num canto de calçada, ao abrigo do vento, 

uma família refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre 

jornais como se fossem 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). 
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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. 
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(Enem 2008)  Na América do Sul, as Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia (Farc) lutam, há décadas, para impor um regime de 

inspiração marxista no país. Hoje, são acusadas de envolvimento com o 

narcotráfico, o qual supostamente financia suas ações, que incluem 

ataques diversos, assassinatos e sequestros.

Na Ásia, a Al Qaeda, criada por Osama bin Laden, defende o 

fundamentalismo islâmico e vê nos Estados Unidos da América (EUA) 

e em Israel inimigos poderosos, os quais deve combater sem trégua. A 

mais conhecida de suas ações terroristas ocorreu em 2001, quando 

foram atingidos o Pentágono e as torres do World Trade Center.
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A partir das informações acima, conclui-se que 

a)  as ações guerrilheiras e terroristas no mundo contemporâneo usam 

métodos idênticos para alcançar os mesmos propósitos.   

b) o apoio internacional recebido pelas Farc decorre do 

desconhecimento, pela maioria das nações, das práticas violentas 

dessa organização.   
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c) os EUA, mesmo sendo a maior potência do planeta, foram 

surpreendidos com ataques terroristas que atingiram alvos de grande 

importância simbólica.   

d) as organizações mencionadas identificam-se quanto aos princípios 

religiosos que defendem.   

e) tanto as Farc quanto a Al Qaeda restringem sua atuação à área 

geográfica em que se localizam, respectivamente, América do Sul e 

Ásia. 
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Geografia Agrária

- as mudanças no meio rural no Brasil e no mundo;

- os diferentes usos do solo;

- os distintos sistemas agrícolas no mundo; 

- Revolução Verde; 

- a estrutura fundiária brasileira; 

- os conflitos pela terra no Brasil.
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(Enem 2020)  A propriedade compreende, em seu conteúdo e alcance, 

além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu 

titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja 

definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da 

propriedade e dos recursos ambientais que lhe são integrantes. O 

proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a 

obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de 

vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos 

direitos da coletividade, visando o bem-estar geral, no âmbito do 

direito público.
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JELINEK, R. O princípio da função social da propriedade e sua 

repercussão sobre o sistema do Código Civil. Disponível em: 

www.mp.rs.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2013.

Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no 

conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõem-se a

a) reverter o processo de privatização fundiária.   

b) ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária.   

c) defender a desapropriação dos espaços improdutivos.   

d) impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis.   

e) coibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo. 
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