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 ENEM 2013 – Questões 17, 19, 21, 25, 28, 42 e 
43 
 
1. Na imagem, estão representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise de 
superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator:  

 
a) Origem da matéria-prima. 
b) Qualificação da mão de obra. 
c) Velocidade de processamento. 
d) Necessidade de armazenamento.  
e) Amplitude do mercado consumidor 

 
 
2. Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das seguintes situações: 

 
a) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo.  
b) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. 
c) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. 
d) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. 
e) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. 
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 3. Um gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à 
sua página palestina. O site de buscas alterou sua página quando acessada da Cisjordânia. Em 
vez de “territórios palestinos”, a empresa escreve agora “Palestina” logo abaixo do logotipo. 
BERCITO, D. Google muda tratamento de territórios palestinos. Folha de S. Paulo, 4 maio 2013 
(adaptado).  
 
O gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos significa o   

a) surgimento de um país binacional. 
b) fortalecimento de movimentos antissemitas. 
c) esvaziamento de assentamentos judaicos. 
d) reconhecimento de uma autoridade jurídica. 
e) estabelecimento de fronteiras nacionais 

 
 
4. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque  

 
a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 
b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 
c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 
d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 
e) concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de 

relações sociais 
 
 
5. Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço 
geográfico. O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada é 
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a) controlar a erosão laminar. 
b) preservar as nascentes fluviais. 
c) diminuir a contaminação química. 
d) incentivar a produção transgênica. 
e) implantar a mecanização intensiva. 

 
 
6. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as 
revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está na 
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 a) redução da flora. 
b) elevação das marés. 
c) erosão das encostas. 
d) laterização dos solos. 
e) fragmentação das rochas 

 
 
7.  

 
A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema 
energético brasileiro: 

a) Redução da utilização elétrica. 
b) Ampliação do uso bioenergético. 
c) Expansão das fontes renováveis. 
d) Contenção da demanda urbano-industrial. 
e) Intensificação da dependência geotérmica 


