GLOBALIZAÇÃO: TÉCNICAS E PROCESSOS

ORIENTADOR METODOLÓGICO

• Grandes economias, todas elas situadas entre as 20 maiores do mundo, constituindo uma
fatia considerável do PIB global.

Globalização: técnicas e
processos

• Ritmo de crescimento dessas economias
PXLWR VLJQLȴFDWLYR QR V«FXOR ;;Ζ FRQVWLWXLQGR
boa parte do crescimento econômico global, notadamente nos casos da China e da Índia.

Objetivos de aprendizagem:
• Compreender o conceito de Globalização;

• Imensos recursos naturais, tanto minerais
TXDQWRHQHUJ«WLFRVHGHELRGLYHUVLGDGHHPVHXV
territórios.

• Compreender que há vantagens e desvantagens no processo de Globalização.

ȏ 'RP¯QLR GH WHFQRORJLDV HVWUDW«JLFDV UHOHvantes, tais como a aeroespacial e a nuclear, em
vários países dos BRICS.

Praticando:
1) E

Uma das diferenças econômicas entre os
BRICS:

2) C

ȏ(QTXDQWRDHFRQRPLDFKLQHVD«DVHJXQGD
maior do mundo, destacando-se entre as dos
demais países, a da África do Sul, por exemplo,
«GH]HQDVGHYH]HVPHQRUGRTXHDGRJLJDQWH
asiático.

3) D
4) A

• Há diferentes níveis de abertura comercial
entre os países do bloco, com países como Índia
e Brasil, mais protecionistas, e Rússia e China,
mais abertos às importações.

5) C
6) E
7) A

• Brasil, África do Sul e Rússia são exportadores de commodities, enquanto China e Índia são
importadores desses bens.

8) Continente: África.
Setor da economia: terciário.
8PDGDVMXVWLȴFDWLYDV
• ampliação do processo de automação industrial
• redução da oferta de empregos no setor secundário
ȏH[WHQV¥RHGLYHUVLȴFD©¥RGRVPHUFDGRVFRQsumidores nos países desenvolvidos
• surgimento e expansão da economia da informação e dos setores de pesquisa e tecnologia
• crescente transferência de empresas e etapas produtivas da indústria para países com salários mais baixos.

• China destaca-se como grande exportador
de bens industriais, enquanto as demais nações
não se destacam como grandes fornecedores
globais desses produtos.
• Nas economias da China e da Rússia, veriȴFDVH IRUWH JHVW¥R HVWDWDO HQTXDQWR HVVD SUHVHQ©D PHVPR H[SUHVVLYD « FRQVLGHUDYHOPHQWH
menor no Brasil e na África do Sul.
Uma das diferenças políticas entre os BRICS:
ȏ&KLQD«R¼QLFRSD¯VJRYHUQDGRSRUXPSDUtido comunista.
• China e Rússia sofrem maior ação centralizadora do Estado.
• China, Rússia e Índia são potências nucleares e os demais não.

9) Duas das características econômicas comuns
aos BRICS:

• China e Rússia têm assento permanente
e poder de veto no Conselho de Segurança da
ONU.

• Grande mercado consumidor e com expressivas perspectivas de crescimento.
• São países muito populosos que, em seu conjunto, abrangem mais de 40% da população mundial.
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• Brasil, Índia e África do Sul são países democráticos, mesmo que com imperfeições; Rússia
e sobretudo China são regimes com diferentes
níveis de centralização e autoritarismo.
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20) B

Habilidades do ENEM:

&RPHQW£ULR$VLQRYD©·HVW«FQLFDVVREUHWXGR
nos meios de comunicação e transporte consWLWX¯UDP XPD UHGH GH LQȵX¬QFLDV FXOWXUDLV UHcíprocas.

10) C
11) C
12) D

21) D

Comentário: Dentre os fenômenos do processo de Globalização que geram impactos negativos está a crescente “exclusão social” que se
LQWHQVLȴFD QRV SD¯VHV VXEGHVHQYROYLGRV RFDVLRnando outros problemas.

Comentário: O processo de Globalização fez
com que o mundo incorporasse inúmeros aparaWRVW«FQLFRVHDRPHVPRWHPSRIH]DDPSOLD©¥R
dos investimentos das empresas, não importa a
origem do capital, mas as alianças entre empresas e países para a abertura de novos mercados.
Não obstante, a modernização tecnológica possibilitou a internacionalização dos sistemas proGXWLYRVȴQDQFHLURVHGDVFRPXQLFD©·HV

13) A
&RPHQW£ULR 2 JU£ȴFR LOXVWUD D SDUWLFLSD©¥R
de cinco empresas no mercado mundial, descrevendo a formação de oligopólio globais que não
DSHQDVDFXPXODPJUDQGHSDUWHGRȵX[RGHFDSLWDOFRPRWDPE«PSUHMXGLFDPDFRPSHWLWLYLGDGH
do mercado.

22) D
Comentário: Os mapas anamorfose de exportações de computadores e do Receita provenientes do licenciamento pelo uso de marcas e
fabricação de produtos, referem-se à elevação
do custo de produção no território nacional e liderança no setor de tecnologia de ponta.

14) A
15) B

23) A

16) D

Comentário: O fortalecimento e o crescimento econômico das economias emergentes no
contexto internacional indica uma nova tendência de multipolaridade.

17) C
&RPHQW£ULR 'HQWUH RV JUDQGHV ȵX[RV FRmerciais que ocorrem no processo de globaliza©¥R HVW£ R FRP«UFLR HQWUH WUDQVQDFLRQDLV FRQVtitui a maior parte das trocas mundiais de bens.

24) B
Comentário: Dentre as características do
processo Neoliberal que está vinculado ao atual
processo de Globalização estão a expansão da
terceirização e do consumo dependente de empregabilidade.

Habilidades do ENEM:
18) C

Aprofundando:

25) D
Comentário: Ao longo do tempo o processo
GH *OREDOL]D©¥R DYDQ©RX QD W«FQLFD GH WUDQVporte e ao mesmo tempo reduziu os custos com
transporte em escala global, assim aumentando
RVȵX[RVJOREDLV1¥RREVWDQWHRXWURSURFHVVR
começou a ocorrer em paralelo que a ampliação
das práticas de sustentabilidade ambiental, atraY«VVREUHWXGRGRTXHVWLRQDPHQWRGRXVRHFRQVHTX¬QFLDVGDIRQWHHQHUJ«WLFDV

19) B

EM3GEO03

Comentário: O aumento do desemprego e ao
mesmo tempo da desigualdade social sob os
processos da Globalização que provocou uma
movimentação mais acentuada das indústrias
que necessitam de mão de obra para países peULI«ULFRV UHGX]LQGR R Q¼PHUR GH HPSUHJRV QD
(XURSD1¥RREVWDQWH¢5HYROX©¥R7«FQLFR&LHQW¯ȴFDTXHGHVHQYROYHXDLQIRUP£WLFDHDUREµWLca, aumentando as taxas de desemprego.

2

GLOBALIZAÇÃO: TÉCNICAS E PROCESSOS

26) C

Habilidades do ENEM:
35) E

27) E

Comentário: No atual processo de Globalização a iniciativa pública e privada que dá base
SDUD D SURGX©¥R GRV REMHWRV W«FQLFRV TXH G¥R
força produtiva em escala global e ao mesmo
tempo condições de disseminação da sociedade
de consumo.

Comentário: O texto apresenta informações
que descrevem a falta de racionalidade ou razão
da relação sociedade e consumo, sobre a perspectiva da ótica contemporânea.
28) D

'HVDȴDQGR

Comentário: O processo de Globalização e ao
mesmo tempo do capitalismo em escala global,
com a introdução industrial alterou o espaço geRJU£ȴFRHPWHPSRHHVSD©RVGLVWLQWRVGHVWDIRUma sem homogeneizar, em muitas das vezes auPHQWDQGRDW«PHVPRDGLIHUHQ©DHGHVLJXDOGDGH

36) D
&RPHQW£ULR $ WHUFHLUL]D©¥R « XPD QRYD
prática do pós-modernismo, não apenas por
aumentar a produtividade, competitividade e a
GLPLQXL©¥R GRV FXVWRV 0DV WDPE«P SDUD PHlhor a qualidade do serviço e fazer um de uma
abundante mão de obra que foi absorvida pelo
setor terciário após automação industrial. Nesse
mesmo, está a substituição das relações formalizadas de emprego por relações informais de
compra e venda de serviços.

29) E
&RPHQW£ULR $ GLIXV¥R JHRJU£ȴFD GD UHGH
McDonald’s em nível global e ao mesmo tempo de
uma forma de consumo, não apenas descreve a
ordem de inserção de países no circuito capitalista sob a ótica de um processo de globalização, mas
WDPE«PSURFHVVR*HRSRO¯WLFRVFRPRD*XHUUD)ULD

37) E

30) B

38) E

Comentário: O processo de Globalização com
VHXVDYDQ©RVW«FQLFRVVREUHWXGRQRVPHLRVGH
transporte e comunicação viabilizaram o aumento da mobilidade ocupacional, sob a ótica do capitalismo e aspectos econômicos neoliberais.

Comentário: O processo de Globalização
apresentou em inúmeros momento impactos ao
que pode ser chamado modo tradicionais, uma
contraposição entre o “velho” e o “novo”, como
promessas de melhoras do espaço.

31) A
32) E
Comentário: A partir dos anos 70, o Brasil
deu impulso a seu desenvolvimento dos meios
de comunicações, sobretudo midiático, como a
televisão. No entanto, deve salientar que a informatização e internet teve o maior impulso apenas nos anos 90.
33) C
34) D
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Comentário: O processo de Globalização e
ao mesmo a proliferação do capitalismo sob a
incorporação de prática econômicas neoliberais
que tentem a redução e a regulação estatal da
economia.

EM3GEO03
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7) C

Globalização: nova
ordem e transportes

8) B
 'XDVGDVMXVWLȴFDWLYDV

Objetivos de aprendizagem:

ȏ2FXVWRGRIUHWHSRUWRQHODGD«EDVWDQWHUHduzido para distâncias superiores a 300 km.

ȏ(QWHQGHURVDYDQ©RVW«FQLFRVQRVPHLRVGH
comunicações e transportes;
• Entender o papel de multinacionais e transnacionais no processo de Globalização;
• Entender o processo de integração territorial realizado pelo processo de Globalização.

ȏ 2 FXVWR PDLV EDUDWR GR IUHWH IHUURYL£ULR «
decisivo para a competitividade de produtos de
baixo valor por volume, amplamente exportados
pelo Brasil.
• Os traçados a serem construídos irão conectar diversas áreas importantes do interior aos
portos exportadores do país, barateando o pre©RȴQDOGRVSURGXWRV

Praticando:
  &RP R ȴP GD 8QL¥R 6RYL«WLFD H FRQVHTXHQWHPHQWH GD *XHUUD )ULD D RUGHP PXQGLDO GH
caráter bipolar, com dois polos militares de poGHUFKHJRXDRȴQDOGDQGRHVSD©RSDUDRVXUJLmento de uma nova ordem mundial, de caráter
multipolar, com três polos tecnológicos e econômicos: os Estados Unidos, Alemanha (principal
economia da União Europeia) e o Japão.

10) E
11) B
12) Um dos municípios:
ȏ0DJ«
• Japeri

2) São ricos, industrializados e produtores de
WHFQRORJLDHQTXDQWRRVSHULI«ULFRVV¥RSREUHVH
SURGXWRUHVGHPDW«ULDVSULPDV

• Itaguaí
• Itaboraí
ȏ6HURS«GLFD

3) D

• Guapimirim
• Nova Iguaçu

4) B

• Duque de Caxias
8PDGDVMXVWLȴFDWLYDV

5) C

• aumento da acessibilidade ao porto de Itaguaí
• entroncamento do Arco Metropolitano com
a rodovia BR-116 (Dutra)/BR - 101/BR-465

Habilidades do ENEM:
6) D

• redução do custo do frete para o transporte
de cargas de/para o município

Comentário: Em novembro de 2012, a ONU
reconhece a Palestina como estado observador
não membro. Apesar de ainda não ser recoQKHFLGR FRPR (VWDGR WDO SDVVR VLJQLȴFRX XPD
importante vitória política para os palestinos.
'HVVDPDQHLUDDSHVDUGHQ¥RVLJQLȴFDUXPUHFRQKHFLPHQWR RȴFLDO GR (VWDGR SDOHVWLQR SRLV
pelo direito internacional este se dá a partir do
reconhecimento de outros países, o gesto do
site representou um ato simbólico do reconhecimento da autoridade jurídica da Palestina.

• em Duque de Caxias, conexão potencializaGDSHODSUHVHQ©DGD5HȴQDULD'XTXHGH&D[LDVH
do Polo Gás-químico
• em Itaboraí, conexão potencializada pelo
Polo Petroquímico de Itaboraí Redução da polui©¥RDWPRVI«ULFD
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13) D
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23) A

Habilidades do ENEM:
14) D

Comentário: A charge questiona de forma
irônica a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento.

Aprofundando:
15) C

24) E
&RPHQW£ULR $ LQWHQVLȴFD©¥R GRV SURFHVVRV
de Globalização, sob a ótica dos avanços nos
meios de transportes e comunicações, proporcionaram o aumento das possibilidade de interatividade com o mundo, fato que só pode
ocorre com a aumento do acesso a informação
HDRPHVPRWHPSRGRVȵX[RVPDWHULDLVRXLPDteriais.

16) A
17) C
18) A
Comentário: A distribuição espacial da produ©¥RW«FQLFRFLHQW¯ȴFRHQWUHRVSD¯VHVQDLOXVWUD©¥R
da questão descrevem os pagamentos de licenças
HGHFHUWDIRUPDRȵX[RGRFRP«UFLRWHFQROµJLFR

25) C
Comentário: Com o avanços do processo
GH *OREDOL]D©¥R HP SDUDOHOR RFRUUHX WDPE«P R
avanço dos impactos ambientais, por consequência os questionamento sobre tais impactos e ao
mesmo a ampliação das práticas ambientalistas
em alguns casos bem sucedidas em países com
menor grau de desenvolvimento.

19) C
Comentário: Dentre algumas características
do processo de Globalização está a homogeneização, no entanto deve-se entender que houve
na verdade o crescimento da desigualdade social. Dentre as características desse processo
HVW£DGLYHUVLȴFD©¥RFXOWXUDOSHODPDLRULQWHJUDção territorial.

26) D
&RPHQW£ULR2WH[WRHRJU£ȴFRID]UHIHU¬QFLDDRPRPHQWRW«FQLFRFLHQW¯ȴFRLQIRUPDFLRQDO
ou pós-moderno, no qual ocorreu a aceleração
GRV ȵX[RV JOREDLV WDQWR PDWHULDLV FRPR LPDWHULDLVVRED«JLGHGRFDSLWDOLVPR2TXHVµSRGH
ser feito com o desenvolvimento dos meios de
transportes e comunicações que aumentaram a
YHORFLGDGH H FDSDFLGDGH GRV ȵX[RV 'HVVD IRUma, alterando o tempo de deslocamento e não a
distância que permanece a mesma.

20) D
Comentário: Os países com reduzido crescimento econômico buscam políticas que estimulem a criação de condições para o desenvolvimenWR W«FQLFR HP GLYHUVDV £UHDV GR
conhecimento, visando reduzir a condição subalterna (de dependência tecnológica) frente aos
Estados de maior poder econômico.
21) B
&RPHQW£ULR2VDYDQ©RVW«FQLFRVVREUHWXGR
nos meios de transportes e comunicações de algumas consequências está a integração territorial.

27) D
Comentário: O processo de Globalização e
RV DYDQ©RV W«FQLFR DFHQWXDUDP D GLYLV¥R LQWHUnacional do trabalho, no entanto tanto países
considerados desenvolvido e outro consideranGR VXEGHVHQYROYLPHQWRV SURSRUFLRQDP R ȵX[R
de mercadorias e de capitas de ambos os lados
de forma e intensidade distintas.

22) D

EM3GEO04

Comentário: Atualmente ocorre o uso de
redes sociais para debates/discursões políticas
que ao mesmo tempo potencializam revoltas e
manifestações, mas carecem de organização e
limitam-se no tempo.

28) E
&RPHQW£ULR$LQWHQVLȴFD©¥RGRSURFHVVRGH
Globalização está em paralelo com a Geopolítica
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JOREDO$VVLPFRPRȴPGD*XHUUD)ULDRVSURdutos capitalista se proliferaram em nível planetário.
29) C

'HVDȴDQGR
Habilidades do ENEM:
30) B
31) B
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Comentário: O texto apresenta característica
do processo econômica Neoliberal que se vincula com o processo de desnacionalização com
privatizações.
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GLOBALIZAÇÃO: NOVA ORDEM E TRANSPORTES

8

DEMOGRAFIA: CONCEITOS E CENÁRIO INTERNACIONAL

ORIENTADOR METODOLÓGICO

não houver a sua diminuição, os recursos naturais se esgotarão em um tempo relativamente
curto.

'HPRJUDȴDFRQFHLWRVH
cenário internacional

7HRULDGHPRJU£ȴFDHPRSRVL©¥R5HIRUPLVWD
ou Marxista.

Objetivos de aprendizagem:

6) A

• Compreender os principais conceitos relaFLRQDGRDRVHVWXGRVGHPRJU£ȴFRV

Comentário: Sob a ótica da evolução demoJU£ȴFDQRGHFRUUHUGRVV«FXORV;Ζ;H;;SHUPLWH
ter várias considerações dentre elas estão: O relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes foi
URPSLGRQRVSD¯VHVGHVHQYROYLGRVM£QRV«FXOR
passado, e posteriormente, nos países subdesenvolvidos, como resultado das transformações
provocadas pelo processo de industrialização e
XUEDQL]D©¥RHWDPE«PDPRUWDOLGDGHQRPXQGR
subdesenvolvido declinou após a Segunda Guerra Mundial, mas os índices de mortalidade infantil ainda são muito elevados.

ȏ(QWHQGHUDVSULQFLSDLVWHRULDVGHPRJU£ȴFDV

Praticando:
1) A
2) A
&RPHQW£ULR2JU£ȴFRDSUHVHQWDRFUHVFLPHQto do número de comercio e serviços que absorYHXDP¥RGHREUDTXHDLQG¼VWULDTXHȴFRXGHsempregada pela sua automação (substituição
da mão de obra por máquinas). Sendo assim,
KRXYHXPDFU«VFLPRGDWHUFHLUL]D©¥RGDHFRQRmia, devido a reorganização do modelo industrial no mundo.

7) B
Habilidades do ENEM:
8) D

3) B
Comentário: A questão apresenta a relação
de maiores cidades por população e o PIB (ProGXWR ΖQWHUQR %UXWR  D SDUWLU GHVWHV GDGRV «
SRVV¯YHODȴUPDUTXHDFRQFHQWUD©¥RGHULTXHza não apresenta relação direta com a população absoluta.

 D ;HQRIRELD«DYHUV¥RDRVHVWUDQJHLURV
b) Pessoas, oriundas de regiões pobres, procuram se adaptar culturalmente nos países mais
ricos para os quais migraram em busca de melhores condições de vida e trabalho.
10) a) O envelhecimento da população.
b) Os imigrantes representarão a mão de
obra necessária pela expansão industrial.

4) A redução da natalidade pode causar:
I) aumento da proporção de idosos na estrutura populacional com aumento das despesas
previdenciárias;

11) A
&RPHQW£ULR$VPLJUD©·HVV¥RLQWHQVLȴFDGDV
nos momentos de crises econômicas, em que
grandes massas populacionais buscam melhores condições de vida, emprego etc. Contudo, esVHV PRYLPHQWRV WDPE«P DXPHQWDP D [HQRIRbia no país receptor, obrigando os governantes
DFULDUHPEDUUHLUDVSDUDGLȴFXOWDUDHQWUDGDGH
imigrantes.

II) redução do número de jovens no mercado
de trabalho com necessidade de importação de
mão de obra do exterior, o que muitas vezes gera
tensões internas, manifestadas por xenofobia;
III) o Estado perde simbolicamente o grupo
etário que representa o futuro da nação.
 7HRULDGHPRJU£ȴFD1HRPDOWKXVLDQD
A teoria Neomalthusiana defende a ideia de
que os problemas ambientais globais são resultado do crescimento populacional acelerado. Se

12) A
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Comentário: O texto apresenta informações
sobre empregos e jovens brasileiros que saem
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do país em busca de melhores condições de vida
e oportunidades, tal fato se deve a frustração
das expectativas de emprego e ao mesmo tempo
DDVFHQV¥RVRFLDOGDVFDPDGDVP«GLDVXUEDQDV

Humano que utilizam três variáveis que são: a
longevidade de uma população expressa pela
esperança de vida; o grau de conhecimento de
uma população, dado por duas variáveis educacionais: a taxa de alfabetização de adultos e a
taxa combinada de matrícula nos três níveis de
HQVLQR H S¶U ȴP D UHQGD RX 3Ζ% SHU FDSLWD GH
XPDSRSXOD©¥RDMXVWDGDSDUDUHȵHWLUDSDULGDGH
do poder de compra entre os países.

13) Dois dos motivos:
• raça
• religião
• nacionalidade
ȏIDWRUHV«WQLFRV

18) C

• associação a determinado grupo social

Comentário: A reportagem apresentada pela
FolhaOnLine refere-se que houve na verdade a
desaceleração do crescimento populacional, o
que se refere a redução do crescimento absoluto em relação (proporção) aos anos anteriores.

• associação a determinada ideologia política
Duas das consequências:
• envelhecimento da população
• diminuição da taxa de natalidade
ȏUHGX©¥RGRFUHVFLPHQWRGHPRJU£ȴFR

19) A

• diminuição da população economicamente
ativa

20) B
Comentário: De acordo com a análise da piU¤PLGH HW£ULD ; H < « SRVV¯YHO DȴUPDU TXH D ;
D VXEVWLWXL©¥R GD IRU©D GH WUDEDOKR « JDUDQWLGD
pelo elevado número de jovens.

14) Continentes: África e Ásia.
Duas das respostas:
• desemprego
ȏFRQȵLWRVDUPDGRV
• baixo nível de renda

21) A

ȏLQWROHU¤QFLDUHOLJLRVD«WQLFD

&RPHQW£ULR$TXHVW¥RDSUHVHQWDGRLVJU£ȴFRV;UHIHUHQWHDRVSD¯VHVFHQWUDLVH<UHIHUHQWH
DRVSD¯VHVSHULI«ULFRVRVGRLVGHVFUHYHPDUHOD©¥RSRSXOD©¥RHSURGX©¥R1HVVDSHUVSHFWLYD«
possível observar que não há um equilíbrio entre
a população e a população.

Habilidades do ENEM:
15) B

Aprofundando:
16) D

22) D

Comentário: Com os dados apresentado na
TXHVW¥R«SRVV¯YHODȴUPDUTXHK£EDL[DRXDOWD
taxa de natalidade, baixa e alta taxa de jovens e
DGXOWRV H SRU ȴP GH TXH H[LVWHP EDL[D RX DOWR
números de idoso o que caracterizaria alta expectativa de vida ou baixa. Não obstante, o núPHURH«SRVV¯YHODȴUPDUTXHK£EDL[DWD[D
de natalidade pelo baixo percentual e que há
WDPE«P EDL[D WD[D GH PRUWDOLGDGH GHYLGR DR
alto percentual de idosos.

&RPHQW£ULR 2 JU£ȴFR LOXVWUD R U£SLGR FUHVcimento da população ao longo dos anos, pode
ser observado entre 1950 a 1980 que houve
uma aceleração no crescimento da população
mundial. Tal crescimento, que chegou a ser deQRPLQDGRGHȊH[SORV¥RGHPRJU£ȴFDȋGHFRUUHX
principalmente da queda acentuada nas taxas
de mortalidade nos países subdesenvolvidos e
da manutenção das taxas de natalidade.
23) B

17) E

Comentário: A texto apresenta as mazelas
na relação de sociedade e trânsito (congestio-
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Comentário: O texto apresentada informações sobre o IDH – Índice de Desenvolvimento
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namento) urbano em grandes metrópoles como
São Paulo. Relatando os inúmeros males socioambientais que proporcionam a diminuição da
expectativa de vida.

países, sobretudo do continente africano como por
H[HPSORQR*ROIRGD*XLQ«QDFRVWDRFLGHQWDOPDLV
HVSHFLȴFDPHQWHRȵX[RGR6DKHOSDUDDVSODQWDWLRQV
HRȵX[RGDVplantations para áreas petrolíferas.

24) E

28) C

Comentário: A longo do tempo inúmeras alterações nas políticas de imigrações ocorreram no
PXQGRHPHVSHFLDORV(VWDGRV8QLGRVLQWHQVLȴcaram as restrições a entrada de clandestinos, acusados de tirar os empregos dos norte-americanos,
mas atrai especialistas estrangeiros para atender
às necessidades das empresas de alta tecnologia.

29) B
30) B
31) C
Habilidades do ENEM:

25) D

32) A

&RPHQW£ULR 6REUH R ȵX[R PLJUDWµULR QR
PXQGR«SRVV¯YHOGHVFUHYHUTXHRVUHIXJLDGRVH
demais migrantes que pedem auxílio ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(Acnur) concentram-se nos países subdesenvolvidos, especialmente da Ásia e África, onde ocorUHPFRQȵLWRVUHVXOWDQWHVGHLQVWDELOLGDGHSRO¯WLca, grandes desigualdades sociais e de questões
«WQLFDVHUHOLJLRVDVHWDPE«PDWUDQVIHU¬QFLDGH
SURȴVVLRQDOFRPSHWHQWHRSHUDGDSRUHPSUHVDV
transnacionais, para dar suporte à implantação
de novas tecnologias e novos procedimentos
GHWUDEDOKRHQWUHVXDVȴOLDLV«XPH[HPSORGH
ȊPLJUD©¥RGHF«UHEURVȋTXHSRGHRFRUUHUGHXP
país desenvolvido para um subdesenvolvimento.

Comentário: A questão apresenta novos dilemas sobre o gênero dentro dos Estados Unidos.
O foco do texto retrata a ampliação da noção de
cidadania.

Comentário: A ilustração da questão apresenta a imigração de europeus na Europa e a relação dos países emissores e receptores. A partir
GLVVR«SRVV¯YHOGHQWUHDVRS©·HVGHDȴUPDUTXH
antes de 1989, Portugal foi um grande forneFHGRU GH P¥R GH REUD SDUD D )UDQ©D H XP GRV
países mais pobres da Europa. No entanto, com
sua inclusão na União Europeia, essa situação foi
alterada.
27) B
Comentário: Sobre as migrações internacionais
«SRVV¯YHODȴUPDUTXHRVȵX[RVGHSRSXOD©·HVTXH
atravessam fronteiras políticas, deslocam-se dos
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• A base mais larga da pirâmide pode ser explicada pelo menor nível educacional da população feminina do país implicar maiores taxas de
natalidade/índice de fecundidade.
• O menor nível educacional da população
em todas as faixas etárias sugere uma menor
qualidade de vida dos habitantes, o que explica
a menor expectativa de vida nessa sociedade,
expressa no topo estreito da pirâmide.
ȏ2PHQRUQ¯YHOGHTXDOLȴFD©¥RGDSRSXOD©¥R
UHVXOWDHPSRVWRVGHWUDEDOKRFRPPHQRUP«GLDGHUHPXQHUD©¥RRTXHPDQW«PUHGX]LGRR
custo de formação do indivíduo e contribui para
a ampliação da natalidade/fecundidade e da
base da pirâmide.
• O menor nível educacional da população indica uma menor qualidade de vida dos habitanWHV UHVXOWDQGR HP XPD GLQ¤PLFD GHPRJU£ȴFD
que se traduz em menor proporção da população na faixa adulta ou em idade ativa, fato observável no corpo mais estreito da pirâmide.
Uma das explicações para Sri Lanka:
• A base mais estreita da pirâmide pode ser
explicada pelo maior nível educacional da população feminina do país implicar menores taxas
de natalidade/índice de fecundidade.
EM3GEO15

26) C

'HVDȴDQGR
 8PDGDVH[SOLFD©·HVSDUD%XUNLQD)DVR

DEMOGRAFIA: CONCEITOS E CENÁRIO INTERNACIONAL

• O maior nível educacional da população em
todas as faixas etárias sugere uma maior qualidade de vida dos habitantes, o que explica a
maior expectativa de vida nessa sociedade, exSUHVVDDWUDY«VGRWRSRODUJRGDSLU¤PLGH

a geração de empregos e elevam a quantidade
de contribuintes.

ȏ2PDLRUQ¯YHOGHTXDOLȴFD©¥RGDSRSXOD©¥R
UHVXOWDHPSRVWRVGHWUDEDOKRFRPPDLRUP«GLD
de remuneração, o que aumenta o custo de formação do indivíduo e contribui para a redução da
natalidade/fecundidade e da base da pirâmide.
• O maior nível educacional da população indica uma maior qualidade de vida dos habitanWHV UHVXOWDQGR HP XPD GLQ¤PLFD GHPRJU£ȴFD
que se traduz em maior proporção da população
na faixa adulta ou em idade ativa, fato observável no corpo mais largo da pirâmide.
 $UHOD©¥ROµJLFD«LPSRVV¯YHOQDPHGLGDHP
TXHYHULȴFDPRVSUDWLFDPHQWHDPHVPDSRSXODção europeia, numa área bem menor, com problemas sociais absolutamente menores.
35) a) Em diversos países da Europa Ocidental
DWXDOYHULȴFDVH
• a diminuição das taxas de natalidade;
• uma maior expectativa de vida (o envelhecimento da população);
• a redução da taxa de crescimento populacional (a perda de população absoluta);
• a queda das taxas de fertilidade.
São fatores que trazem como consequência
a necessidade da utilização da mão de obra dos
imigrantes para suprir as frentes de trabalho que
WHQGHPDȴFDUYDJDVRIHUHFHQGROKHVDRSRUWXnidade de deixarem sua condição de “marginais,
ilegais e indigentes”.

EM3GEO15

b) O imigrante retratado na reportagem 1
– marginais, ilegais e indigentes –, por estarem
em situação ilegal, não contribuem com a previdência social e demais impostos que serão
aplicados em investimentos em áreas sociais
como saúde, educação etc. Por outro lado, esses
mesmos imigrantes fazem uso de uma grande
TXDQWLGDGHGHVHUYL©RVVRFLDLVTXHV¥RȴQDQFLDdos pelos impostos arrecadados. O imigrante da
reportagem 2 – “trabalhadores por conta própria
e empresários”, na proporção em que são legalizados, automaticamente passam a contribuir
com o pagamento de impostos, colaboram com
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36) a) No período entre o pós-Segunda Guerra
e os anos 70, os imigrantes na Europa OcidenWDO GHVHPSHQKDUDP RV VHJXLQWHV SDS«LV P¥R
de obra para a reconstrução da Europa; ocupação de postos de trabalho que exigiam pouca ou
QHQKXPDTXDOLȴFD©¥RGHVHPSHQKRGHIXQ©·HV
no mercado de trabalho que não interessavam à
população nativa.
b) Entre os argumentos de ordem econômica destacam-se: o aumento da concorrência
por postos de trabalho entre imigrantes e nativos;
pressão “para baixo” dos níveis salariais em geral;
atribuição da crise do sistema previdenciário público à presença crescente de trabalhadores imigrantes informais e/ou ilegais no mercado de trabalho.

DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO BRASILEIRA

EUHV H WDPE«P IH] FRP TXH VH PDQWLYHVVH XP
preconceito velado na sociedade; a organização
da sociedade brasileira sedimentou-se na segregação entre a elite e o povo, entre o branco e
o negro, formando um Estado resultante da formação desta sociedade.

ORIENTADOR METODOLÓGICO

'HPRJUDȴDSRSXOD©¥R
brasileira
Objetivos de aprendizagem:
ȏ(QWHQGHURVSULQFLSDLVȵX[RVPLJUDWµULRVQR
Brasil e no mundo;
• Compreender a estrutura etária da população;
• Entender a conjuntura da população brasileira.

Praticando:
1) A
Comentário: Movimento pendular está relacionado ao movimento diários dos trabalhadores, sobre a lógica local de moradia e local de
WUDEDOKRȵX[RGHLGDQRWXUQRGLXUQRHRȵX[R
de volta no turno noturno.

5) A
Comentário: O texto refere-se à população
indígena e ao mesmo tempo o processo precário
de incorporação das diferentes etnias indígenas
à sociedade brasileira, dentro deste contexto a
GLȴFXOGDGH GH LQVHULU HVVD SRSXOD©¥R QD GLQ¤mica econômica, tal fato proporciona a deterioração das condições de produção e sujeição do
capital.
6) B
7) Explicação quanto aos jovens:

2) C

A proporção de jovens no conjunto da população brasileira diminui no período considerado,
em função da diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade no país.

3) D

Explicação quanto aos idosos:

Comentário: O texto apresenta o crescimento dos índices de violência no Brasil, fazendo a
UHOD©¥R FRP D PLV«ULD FUHVFLPHQWR GHVRUGHQDdo das cidades, lentidão da justiça e crescimento
GRWU£ȴFRGHGURJDV7HQGRFRPREDVHGHWXGR
a desigualdade social. Não obstante, dentro deste contexto está como causa e consequência: o
processo de “colonização de exploração” sofrido
pelo Brasil já implicava uma segregação inicial,
entre colonizador e colonizado, uma forma de
exclusão; a escravidão que permeou um longo
período da história econômica brasileira extinguindo grande parte das comunidades indígenas e transformando em mercadoria o negro
DIULFDQR«SDUWHGRSURFHVVRGHH[FOXV¥RVRFLDO
YHULȴFDGDQRSD¯VDIRUPD©¥RGHXPDVRFLHGDGH
patriarcal e patrimonial que se fortaleceu ancorada no princípio da “casa-grande e senzala” estabeleceu os parâmetros de uma sociedade que
segrega e não promove o direito de igualdade
SDUDWRGRVRȴPGDHVFUDYLG¥RRTXDOSUHVFLQdiu de políticas de inclusão social para os negros,
fez com que eles fossem a maioria entre os po-
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O percentual de idosos aumenta no mesmo
período no país, devido à elevação da expectativa de vida entre os brasileiros.
Habilidades do ENEM:
8) B
&RPHQW£ULR 2 JU£ȴFR DSUHVHQWD D WD[D GH
fecundidade total do Brasil entre 1940 a 2010,
dados que descrevem a redução de crescimento
vegetativo.
9) E
 )OX[RGHHPLJUD©¥R1RUGHVWH
)OX[RGHLPLJUD©¥R6XGHVWH
)DWRUGHDWUD©¥RH[SDQV¥RGDV£UHDVGHIURQteira agrícola na Amazônia e no Centro-Oeste.
Um dos fatores de repulsão:
• elevado custo da terra
• fracionamento da propriedade rural
ȏGLȴFXOGDGHGHFRQFRUU¬QFLDGRSHTXHQRSURprietário com a grande propriedade mecanizada.
EM3GEO16

4) E

DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO BRASILEIRA

11) E

18) Regiões: Centro-Oeste e Norte
Dois dos motivos:

12) B

• construção de Brasília
• criação de projetos de exploração mineral

13) C

• avanço da fronteira agrícola nessas regiões

Comentário: O cenário das migrações no
%UDVLODRORQJRGRV«FXOR;;GHVLJQRXXPFUHVcimento populacional do Sudeste, tanto pela urbanização quanto pelas ondas migratórias para
essa região, sobretudo da região Nordeste. Atualmente, ocorre a migração de retorno dessa população, mesmo que em uma velocidade muito
inferior ao processo anterior, atingindo, sobretudo, a capital paulista.

• permanência de taxas de natalidade elevadas
• movimentos migratórios oriundos de outras
regiões do país
19) Comparação: as mulheres só são maioria
QDV IDL[DV VDODULDLV DW« XP VDO£ULR P¯QLPR QDV
demais, os homens são maioria.
Uma das respostas:
• Complementação de renda familiar

14) D
&RPHQW£ULR $ TXHVW¥R DSUHVHQWD R JU£ȴFR
FRPRVȵX[RVPLJUDWµULRVQDFLRQDLVQRSHU¯RGR
entre 2006 e 2010, no entanto, alteraram essa
FRQMXQWXUDRTXHVHUHȵHWHHPUHPHVVDVGHGLnheiro que entram e saem do país, sobre a relação de brasileiros residindo no exterior para o
Brasil e os estrangeiros residindo no Brasil para
o exterior, descrevendo uma mudança na conjuntura brasileiro, no período indicado nos gráȴFRVDGLQDPL]D©¥RGDVDWLYLGDGHVHFRQ¶PLFDV

• Aumento do grau de escolarização das mulheres
• Crescente reivindicação / aceitação da igualdade de gênero no mercado de trabalho e em
outras esferas sociais, em função dos movimentos feministas
20) Diferença: No Brasil, há o predomínio de traEDOKDGRUHV FRP EDL[D TXDOLȴFD©¥R SURȴVVLRQDO
ao contrário do que ocorre nos países desenvolvidos.
Região Nordeste

Habilidades do ENEM:

-XVWLȴFDWLYDSUHGRP¯QLRGHSU£WLFDVDJU¯FRODV
tradicionais, que ocupam muita mão de obra.

15) A

Aprofundando:
16) A

21) D

Comentário: O texto refere-se ao movimento
migratório diário do local da moradia ao local de
WUDEDOKRWDOGHVORFDPHQWR«GHQRPLQDGRGHPRvimento pendular.

Comentário: Os dados apresentados descrevem o rendimento e a escolaridade dos “pretos”e
“pardos” da região metropolitana de Belo Hori]RQWHLQGLFDPTXHHVVDSRSXOD©¥R«PDMRULW£ULD

17) A

22) A

EM3GEO16

Comentário: O texto relata sobre terras inG¯JHQDVHDUHOD©¥RFRPD)81$ΖDSUHVHQWDQGR
conhecimento e informações na distribuição de
terras indígenas brasileiras que se deve ao fato
de o processo de ocupação do território brasileiro ter-se caracterizado por um povoamento
OLWRU¤QHRRTXDO«RJUDQGHUHVSRQV£YHOSHODLQteriorização dos nativos.

14

23) E
Comentário: O texto apresenta o debate a
respeito a respeito de medidas compensatórias
SDUDJUXSRV«WQLFRVGLVFULPLQDGRVKLVWRULFDPHQte na população brasileira. Dentre das medidas
HVW£ D SRO¯WLFD GH TXRWDV R DFHVVR D SURȴVV·HV
que facilitem a ascensão social.

DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO BRASILEIRA

24) E
&RPHQW£ULR 4XLORPER « R QRPH GDGR QR
Brasil aos locais de refúgio dos escravos fugidos de engenhos e fazendas durante o período
colonial e imperial. Nesses locais, os escravos
passavam a viver em liberdade, criando novas
relações sociais. Muitos quilombos existiram no
Brasil e centenas deles ainda existem, formando
RTXHKRMH«FKDPDGRGHFRPXQLGDGHVTXLORPbolas. Esse instrumento de defesa deve ser preservado para a melhor compreensão do fatos e
memórias históricas.
25) B
&RPHQW£ULR&RPRȴPGDHVFUDYLG¥RQDVRciedade brasileira, ampliaram-se os debates e
WDPE«PDVLQLFLDWLYDVGLUHFLRQDGDVSDUDDVXEVtituição da mão de obra cativa, como os incentivos para a imigração de trabalhadores europeus.
Nesse contexto, difundiu-se, em maior escala,
entre letrados e políticos, a defesa de teorias
raciais que associavam progresso e modernidade ao branqueamento da população, apontando para uma superação do atraso derivado da
vigência da escravidão por meio de mudanças
GHPRJU£ȴFDVQDVRFLHGDGHEUDVLOHLUDGD«SRFD
A tela “A redenção de Cam”, datada de 1895, ilustra a perspectiva de defesa do branqueamento
da população brasileira, ao representar como resultado da miscigenação entre negros e brancos,
em uma mesma família, o nascimento de crianças brancas.
26) D
&RPHQW£ULR2JU£ȴFRDSUHVHQWDDGLVWULEXLção nacional das comunidades remanescentes
GH TXLORPERV LGHQWLȴFDGDV QR %UDVLO DW« R DQR
GHSRVV¯YHODSDUWLUGLVVRWHUDȴUPD©·HV
sobre o processo imigratório forçado do negro
no Brasil, dentre eles: Na maioria dos estados do
Nordeste houve concentração de mão de obra escrava utilizada no cultivo de cana-de-açúcar e tamE«P TXH QR 0DUDQK¥R KRXYH XWLOL]D©¥R PDVVLYD
de mão de obra escrava para o cultivo do algodão.

contexto encontra-se a população indígena que
YLYHHPVXDPDLRULDHP£UHDVQDWXUDLV«UHOHYDQte para o desenvolvimento de novas tecnologias.
28) E
Comentário: A dinâmica espacial da popula©¥R EUDVLOHLUD YHP PRGLȴFDQGRVH DR ORQJR GD
história em função de fatores econômicos, políticos e sociais. No período de 1930–1940, as
migrações internas apresentavam o sentido; a
partir dos anos 1960, o sentido passou a ser. No
período de 1980–2000, as migrações passaram a
ter o sentido rural-rural – rural-urbano – urbano-urbano.
29) E

'HVDȴDQGR
  ΖQGLFDGRUHV GHPRJU£ȴFRV H UHVSHFWLYDV MXVWLȴFDWLYDV
• Taxa de natalidade / índice de fecundidade
(VVH ¯QGLFH MXVWLȴFD D H[SUHVVLYD SURSRU©¥R
de jovens e a menor queda da população adulta
QRVEDLUURVGD5RFLQKDHGD0DU«2Q¼PHURP«GLRGHȴOKRVSRUPXOKHU«PDLVHOHYDGRQHVVHV
bairros em função do menor nível socioeconômico dos seus habitantes, em relação à Lagoa e
a Copacabana.
)DWRUHV FRPR PHQRU FXVWR GH IRUPD©¥R GR
indivíduo, nível mais baixo de escolaridade da
P¥HHRSUµSULRSHUȴOSU«YLRGHXPDSRSXOD©¥R
mais jovem, com elevada taxa de natalidade, faYRUHFHPHVVDGHVLJXDOGDGHGHPRJU£ȴFD
• Expectativa de vida
A maior expectativa de vida nos bairros da
Lagoa e de Copacabana resulta em proporção
muito elevada de idosos, em contraste com o
YHULȴFDGR QD 5RFLQKD H QD 0DU« ΖVVR SRGH VHU
explicado pelo nível socioeconômico mais elevado dos bairros da Lagoa e de Copacabana, nos
quais fatores cruciais para a longevidade como
saneamento básico, acesso a rede de saúde de
qualidade, alimentação saudável, entre outros,
são mais favoráveis.
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27) D
&RPHQW£ULR'HQWUHRVFRQȵLWRVQDDWXDOLGDGH«DUHOD©¥RHQWUHRWUDGLFLRQDOHRQRYRQHVVH

DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO BRASILEIRA

31) Uma das respostas para a ideia 1:
ȏ$WD[DGHIHFXQGLGDGHDWXDO«PXLWRPHQRU
do que a do passado.
ȏ2Q¼PHURDEVROXWRGHQDVFLPHQWRV«DOWR
PDVHPWHUPRVUHODWLYRV«EDL[R
ȏ$WD[DGHFUHVFLPHQWRGHPRJU£ȴFRDSUHVHQWRXXPDTXHGDYHUWLJLQRVDQDV¼OWLPDVG«FDGDV
ȏ2Q¼PHURDEVROXWRGHQDVFLPHQWRV«DOWR
PDVQ¥RSRUTXHDVPXOKHUHVWHQKDPPXLWRVȴlhos, e sim porque existem muitas mulheres em
idade reprodutiva.
Uma das respostas para a ideia 2:

34) A

ȏ2Q¼PHURHOHYDGRGHȴOKRVHQWUHDVPXOKHUHVPDLVSREUHV«IUXWRGDIDOWDGHLQIRUPD©¥R
• As mulheres com maior nível de escolaridade, sejam pobres ou ricas, apresentam taxas de
fecundidade semelhantes.
ȏ2Q¼PHURHOHYDGRGHȴOKRVHQWUHDVPXOKHUHV
PDLVSREUHVGHYHVH¢IDOWDGHDFHVVRDRVP«WRdos modernos de regulação da fecundidade.
32) &DUDFWHU¯VWLFDRFRUU¬QFLDGHXPDVLJQLȴFDWLva migração de retorno.
([SOLFD©¥R GLȴFXOGDGH GH LQVHU©¥R QR PHUFDGRGHWUDEDOKRQR(VWDGRGH6¥R3DXORDO«P
do estímulo ao retorno em função de políticas
públicas municipais e federais.
33) Peru – Garimpagem do ouro. A presença da
ȵRUHVWDHTXDWRULDOGLȴFXOWDRFRQWUROHGRVȵX[RV
migratórios neste segmento da faixa de fronteira
cuja extração aurífera favorece, dentre outras, a
atividade do contrabando. Bolívia – Garimpagem
de ouro e de diamante, cultivos de soja e de milho. São atividades que atraem, sobretudo, trabalhadores rurais sem-terra oriundos dos estados do Centro-Oeste brasileiro, acompanhando
a expansão territorial da soja sobre países vizinhos, a partir do Brasil. Por outro lado, seguem
levas de brasileiros em busca do enriquecimento
U£SLGR DWUDY«V GR JDULPSR 3DUDJXDL Ȃ &XOWLYRV
de soja e de milho, pecuária de corte e atividades industriais. O elevado contingente de trabalhadores brasileiros – chamados “brasiguaios”
– corresponde à maioria da população economicamente ativa desses setores econômicos, vinculando-se, contudo, à situação social de elevada pobreza. Argentina – Triticultura. Trata-se de
EM3GEO16

cultivo amplamente expandido no país, demandando constante mão de obra, especialmente
de trabalhadores procedentes do Rio Grande do
Sul, expropriados de seu estado devido à persistência de uma estrutura fundiária concentrada.
Uruguai – Pecuária. Atividade econômica bem
desenvolvida no país, tanto na produção de carne quanto de leite, atraindo investidores e trabalhadores brasileiros que partilham do desempenho dessa atividade, destacando-se seu alcance
no mercado externo.
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