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1 – (ENEM-2014) “Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia 

cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, 

teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as 

plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 

1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações 

de 1927-1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para 

financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se 

encontrava em profunda depressão, e o crédito do governo desaparecera com a 

evaporação das reserva.” FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1997 

(adaptado). 

Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi o(a) 

a) atração de empresas estrangeiras. 

b) reformulação do sistema fundiário. 

c) incremento da mão de obra imigrante. 

d) desenvolvimento de política industrial. 

e) financiamento de pequenos agricultores. 

2 - A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados 

ocorreu em três estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. 

Um desses estágios foi o artesanato, em que se: 



a) trabalhava conforme o ritmo das máquinas e de maneira padronizada. 

b) trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo 

de produção em série. 

c) empregavam fontes de energia abundantes para o funcionamento das 

máquinas. 

d) realizava parte da produção por cada operário, com uso de máquinas e 

trabalho assalariado. 

e) faziam interferência do processo produtivo por técnicos e gerentes com vistas 

a determinar o ritmo de produção. 

3 – (ENEM- 2014) 

  

Nas últimas décadas, tem se observado um incremento no comércio entre o Brasil e a 

China. A comparação entre os gráficos demonstra a 



 

a) posição do Brasil como grande exportador de commodities. 

b) falta de complementaridade produtiva entre os dois países. 

c) vantagem competitiva da China no setor de produção agrícola. 

d) proporcionalidade entre as trocas de bens de alto valor agregado. 

e) restrita participação de bens de alta tecnologia no comércio bilateral. 

4 - (UERJ-2012) 

Corrida pra vender cigarro 

Cigarro pra vender remédio 

Remédio pra curar a tosse 

Tossir, cuspir, jogar pra fora 

Corrida pra vender os carros 

Pneu, cerveja e gasolina 

Cabeça pra usar boné 

E professar a fé de quem patrocina 

Eles querem te vender 

Eles querem te comprar 

Querem te matar (de rir) 

Querem te fazer chorar 

(…) 

Corrida contra o relógio 

Silicone contra a gravidade 

Dedo no gatilho, velocidade 



Quem mente antes diz a verdade 

Satisfação garantida 

Obsolescência programada 

Eles ganham a corrida 

Antes mesmo da largada 

(...) 

Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema capitalista sempre foram 

o resultado da busca por caminhos para manter o crescimento da produção e do 

consumo. 

A crítica ao sistema econômico presente na letra da canção está relacionada à seguinte 

estratégia própria do atual modelo produtivo toyotista: 

a) aceleração do ciclo de renovação dos produtos. 

b) imposição do tempo de realização das tarefas fabris.. 

c) restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias. 

d) padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia. 

5 - (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.  

6 - (UERJ) O capitalismo já conta com mais de dois séculos de história e, de acordo 

com alguns estudiosos, vive-se hoje um modelo pós-fordista ou toyotista desse sistema 

econômico. Observe o anúncio publicitário: 

 



Uma estratégia própria do capitalismo pós-fordista presente nesse anúncio é: 

a) concentração de capital, viabilizando a automação fabril. 

b) terceirização da produção, massificando o consumo de bens. 

c) flexibilização da indústria, permitindo a produção por demanda. 

d) formação de estoque, aumentando a lucratividade das empresas. 

7 –(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. 



8 - (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. 

 

 

 


