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01 - (ENEM-2011) – “Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da 

assalariação do trabalho e socialização da produção, que foi característica 

predominante na era industrial. A nova organização social e econômica baseada nas 

tecnologias da informação visa à administração descentralizadora, ao trabalho 

individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação 

possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em 

uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os 

andares de um mesmo edifício.” CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz 

e Terra, 2006 (adaptado). 

No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de 

comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, 

tais mudanças têm provocado 

a) o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob 

influência dos modelos orientais de gestão.  

b) o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o 

problema do desemprego crônico. 

c) o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas 

por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. 

d) a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao 

trabalho dos especialistas técnicos e gestores. 



e) o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes 

com a garantia de harmonização das relações de trabalho. 

02 - (UNESP-2009) Na região nordeste dos Estados Unidos localiza-se um grande 

parque industrial denominado manufacturing belt. A alternativa que contém os quatro 

fatores que explicam a concentração industrial naquela porção do território norte-

americano é: 

a) Jazidas de bauxita e cobre, energia nuclear, política governamental e mão de 

obra feminina. 

b) Jazidas de cobre e manganês, política governamental, proximidade do 

mercado consumidor e investimentos externos. 

c) Integração agroindustrial, proximidade do mercado consumidor, 

investimentos externos e política governamental. 

d) Jazidas de manganês e bauxita, política governamental, energia termelétrica e 

mão de obra barata. 

e) Jazidas de carvão e minério de ferro, mão de obra qualificada, recursos 

energéticos e densa e integrada rede de transportes. 

03 - (UFPB-2008) A rápida expansão econômico-industrial de Cingapura, Coréia do 

Sul, Hong Kong e Taiwan valeu a esses países o título de Tigres Asiáticos. O início da 

transformação radical dessas economias ocorreu, a partir da instalação de filiais de 

indústrias norte-americanas e, principalmente, japonesas, que tiveram vantagens na 

nova localização. Entende-se, portanto, que a indústria é um fator determinante na 

organização do espaço geográfico. 

Nesse sentido, leia as proposições: 

I) A adoção de valores japoneses, como a obediência, a disciplina, o trabalho e a 

cultura, possibilitou maior dedicação dos trabalhadores às suas atividades. 



 II) A mão-de-obra barata, abundante, qualificada e disciplinada, se comparada com a 

europeia e a norte-americana, tornou a produção mais barata e competitiva no mercado 

internacional. 

III) Os investimentos em educação, regulados pelo Estado e financiados pelas empresas, 

são baixos em decorrência dos altos índices de analfabetismo. 

IV) Os governos democráticos desses países investiram maciçamente na indústria de 

base e na construção de infraestrutura necessária à circulação de mercadorias. 

V) O Estado encarregou-se de promover e garantir as condições para a instalação de 

indústrias, subsidiando as exportações, o que dificultou a concorrência de produtos 

estrangeiros. 

Estão corretas: 

a) I, III e IV. 

b) I, II e V. 

c) I, IV e V. 

d) Todas as alternativas.  

04 – (UNESP) A reestruturação produtiva no Brasil, e mais especificamente no estado 

de São Paulo, ocorre juntamente com uma nova lógica de localização industrial. Analise 

as afirmações seguintes. 

I. Nessa dinâmica ocorre a extensão da região industrial de São Paulo para um raio 

aproximado de 150 quilômetros e, com essa ampliação da área metropolitana, São Paulo 

passa a ser designada de cidade-região. 

II. Com a forte migração da indústria para o interior paulista, ocorre a 

desindustrialização da cidade de São Paulo. 

III. Aumenta ainda mais o status da metrópole de São Paulo, pois esta passa a comandar 

os fluxos materiais e imateriais por intermédio de redes informacionais. 

IV. Com a migração da indústria, a metrópole de São Paulo passa a concorrer com as 

novas regiões paulistas mais dinâmicas e perde, conseqüentemente, seu status. 



V. Juntamente com a indústria, migra, também, a gerência das grandes empresas, 

seguindo o mesmo fluxo da nova dinâmica locacional. 

Estão corretas as afirmações 

a) I e II.      b) I e III. 

c) II e III.    d) II e V. 

e) IV e V. 

05 - (UERJ/2012) Observe o mapa abaixo: 

 

Com base no mapa, é possível associar a macrorregião brasileira com maior proporção 

de migrantes à presença da seguinte dinâmica socioespacial: 

a) criação de área turística 

b) formação de distrito industrial 

c) ampliação de reserva ambiental 

d) expansão da fronteira agropecuária 

06 - (FUVEST) Considere os gráficos sobre a urbanização no Brasil. 

  



 

  

 Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, explique 

  

a) a mudança do predomínio da população rural para o da população urbana; 

  

b) o fenômeno da urbanização, na última década acima representada, comparando as 

regiões Nordeste e Sudeste.  

 

 

 


