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QUESTÃO 01  
 

(ENEM/2019) O Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) está investigando o extermínio de abelhas por 

intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São 

Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do 

tipo neonicotinoides devem estar concluídos no 

primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema 

de escala mundial, presente, inclusive, em países do 

chamado primeiro mundo, e que traz, como 

consequência, grave ameaça aos seres vivos do 

planeta, inclusive ao homem. 
 

IBAMA. Polinizadores em risco de extinção são ameaça à vida do ser 

humano. Disponível em: www.mma.gov.br.Acesso em: 10 mar. 2014. 
 

Qual solução para o problema apresentado garante a 

produtividade da agricultura moderna? 
 

(A) Preservação da área de mata ciliar. 

(B) Adoção da prática de adubação química. 

(C) Utilização da técnica de controle biológico. 

(D) Ampliação do modelo de monocultura tropical. 

(E) Intensificação da drenagem do solo de várzea. 
 

QUESTÃO 02  
 

(UNIFOR) Os "velhos tigres asiáticos", entre os quais 

se destaca a Coréia do Sul, apresentaram uma situação 

bastante original: de simples montadores para 

exportação passaram a desenvolver tecnologia e, hoje, 

destacam-se como áreas de industrialização avançada. 

Pode-se apontar como um dos fatores responsáveis 

por essa transformação 
 

(A) as abundantes jazidas de minérios e 

combustíveis fósseis.  
(B)    a presença de sindicatos fortes e combativos.  

(C)  os investimentos maciços em educação e em 

pesquisas tecnológicas.  

(D)  o forte crescimento vegetativo que criou um 

grande mercado consumidor.  

(E)    a presença de Estados democráticos que exaltam 

a participação popular. 
 

Disponível em: http://gg.gg/otydx Acesso em: 19 mar. 2021. 
 

 

QUESTÃO 03  

 

(ENEM/2009) A atmosfera terrestre é composta 

pelos gases nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), que 

somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles 

o gás carbônico (CO2), vapor de água (H2O), 

metano (CH4), ozônio (O3) e o óxido nitroso 

(N2O), que compõem o restante 1% do ar que 

respiramos. Os gases traços, por serem constituídos 

por pelo menos três átomos, conseguem absorver o 

calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. 

Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é 

chamado de efeito estufa. A partir da Revolução 

Industrial (século XIX), a concentração de gases 

traços na atmosfera, em particular o CO2, tem 

aumentado significativamente, o que resultou no 

aumento da temperatura em escala global. Mais 

recentemente, outro fator tornou-se diretamente 

envolvido no aumento da concentração de CO2 na 

atmosfera: o desmatamento.  

 

Considerando o texto, uma alternativa viável para 

combater o efeito estufa é 

 

(A)  reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a 

substituição da produção primária pela 

industrialização refrigerada.  

(B) promover a queima da biomassa vegetal, 

responsável pelo aumento do efeito estufa devido à 

produção de CH4. 

(C)   reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, 

o potencial da vegetação em absorver o CO2 da 

atmosfera.  

(D)  aumentar a concentração atmosférica de H2O, 

molécula capaz de absorver grande quantidade de 

calor.  

(E) remover moléculas orgânicas polares da 

atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter 

calor.    
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   QUESTÃO 04    
 

(ENEM/2015) Um carro esportivo é financiado 

pelo Japão, projetado na Itália e montado em 

Indiana, México e França, usando os mais 

avançados componentes eletrônicos, que foram 

inventados em Nova Jérsei e fabricados na Coreia. 

A campanha publicitária é desenvolvida na 

Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias, 

feitas em Nova York para serem veiculadas no 

mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o 

uniforme nacional que lhes for mais conveniente.  
 
REICH, R. O trabalho das nações: preparando-nos para o capitalismo no 

século XXI. São Paulo: Educator, 1994 (adaptado).  

 

A viabilidade do processo de produção ilustrado 

pelo texto pressupõe o uso de  
 

(A)   linhas de montagem e formação de estoques. 

(B)   empresas burocráticas e mão de obra barata.  

(C)   controle estatal e infraestrutura consolidada.  

(D)  organização em rede e tecnologia de informação. 

(E)   gestão centralizada e protecionismo econômico. 
 

 

QUESTÃO 05  

 

(ENEM/2020) Embora inegáveis os benefícios que 

ambas as economias têm auferido do intercâmbio 

comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de 

desenvolver com a China uma relação comercial 

menos assimétrica. Os números revelam com 

clareza a assimetria. As exportações brasileiras de 

produtos básicos, especialmente soja, minério de 

ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, 

algo entre 75% e 80% da pauta, ao passo que as 

importações brasileiras consistem, 

aproximadamente, em 95% de produtos 

industrializados chineses, que vão desde os mais 

variados bens de consumo até máquinas e 

equipamentos de alto valor. 
 
LEÃO, V. C. Prefácio. In: CINTRA, M. A. M.; SILVA FILHO, E. B.; 

PINTO, E. C. (Org.). China em transformação: dimensões econômicas e 

geopolíticas do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Ipea, 2015. 
 

Uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a 

assimetria na balança comercial brasileira, 

conforme exposto no texto, é o(a)  

 

(A)    expansão do setor extrativista. 

(B)    incremento da atividade agrícola. 

(C)    diversificação da matriz energética. 

(D)    fortalecimento da pesquisa científica. 

(E)    monitoramento do fluxo alfandegário. 

 

QUESTÃO 06  

 

(UNITAU) Devido ao seu rápido crescimento 

econômico durante as décadas de 70 e 80, ficaram 

conhecidos mundialmente como os “Tigres 

Asiáticos”:  

 

(A) Coreia do Norte, Indonésia, Coreia do Sul, 

China. 

(B) China, Japão, Coreia do Sul e Hong Kong.  

(C) Hong Kong, Taiwan (Formosa), Coreia do Sul 

e Cingapura.  

(D) Taiwan (Formosa), Coreia do Sul, Malásia e 

Austrália. 

(E) China, Índia, Rússia e Coreia do Sul. 

 
Disponível em: http://gg.gg/otyhb Acesso em: 19 mar. 2021.  

 

 

  QUESTÃO 07    

 

(FGV/2013) O país conseguiu tirar proveito da 

globalização, tornando-se fabricante mundial e 

expandindo drasticamente sua economia. 

Entretanto, com o crescimento de sua riqueza, a 

nova classe média agora pede ar e água limpos na 

medida em que seus desejos materiais prenunciam 

problemas para o meio ambiente, um impulso 

contraditório que os dirigentes têm dificuldade de 

acomodar. 
 
CEO Exame, abril de 2012. Adaptado.  

 

O texto faz referência  

 

(A)    à Rússia. 

(B)    à África do Sul. 

(C)    ao México. 

(D)    à China. 

(E)    ao Japão. 
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QUESTÃO 08    
  

(UFJF/2012) Leia o fragmento de texto a seguir. 
 

“A partir da década de 1980, alguns territórios do 

Pacífico ocidental começaram a apresentar altos 

índices de crescimento econômico e interferência no 

mercado mundial, sendo por isso designados tigres 

asiáticos. Os termos lembram agressividade e é 

exatamente essa a característica fundamental das 

quatro economias que formam esse grupo. Eles 

utilizaram estratégia arrojada de atração de capital 

estrangeiro - apoiada na mão-de-obra barata e 

disciplinada, na isenção de impostos e nos baixos 

custos de instalação de empresas”.  

 
Disponível em: http://gg.gg/otyig Acesso em: 19 mar. 2021.  
 

Uma das quatro economias que formam esse grupo 

é 
 

(A)     Austrália. 

(B)     Cingapura. 

(C)     Índia.  

(D)     Indonésia. 

(E)     Japão. 
 

 

QUESTÃO 09    
 

(CEFET) Considere as seguintes afirmações sobre a 

transformação da economia chinesa nas últimas 

décadas.  
 

I. A China tornou-se o segundo maior receptor de 

investimentos estrangeiros no mundo (2005). 

II. A política de abertura econômica transformou a 

China em uma das mais importantes plataformas de 

exportação de bens de consumo no mundo.  

III. As zonas econômicas especiais (ZEEs) foram 

implantadas, principalmente, na Manchúria, 

beneficiando-se das reservas de carvão mineral e 

minério de ferro dessa região.  

IV. A expansão econômica acelerada das últimas 

décadas comprova o dinamismo do modelo de 

planificação central e estatização dos meios de 

produção. 
 

São corretas: 
 

(A)     apenas I e II.  

(B)     I e III. 

(C)     II e III. 

(D)     III e IV. 

(E)     I, II e IV. 
 

Disponível em: http://gg.gg/otyk3 Acesso em: 19 mar. 2021. 

 

QUESTÃO 10     

 

(UNIFEI) Até meados dos anos 40, estes países 

possuíam economias exclusivamente agrícolas. 

Porém, um forte investimento do Estado na 

educação e no setor industrial permitiu, na década 

de 70, que eles se tornassem grandes exportadores, 

elevando o seu crescimento econômico 

rapidamente. 

 

Essa afirmação refere-se aos 

 

(A) países denominados Tigres Asiáticos. 

(B) antigos países comunistas que se tornaram 

independentes. 

(C) países latino-americanos pertencentes ao Cone 

Sul. 

(D) países do leste europeu apenas. 

(E) BRIC’S. 

 
Disponível em: http://gg.gg/otyl6 Acesso em> 19 mar. 2021.  

 

 

 

 
 

GABARITO  

 

Questão 01 – C 

Questão 02 – C 

Questão 03 – C 

Questão 04 – D 

Questão 05 – D 

Questão 06 – C 

Questão 07 – D 

Questão 08 – B 

Questão 09 – A 

Questão 10 – A 
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