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 Questão 01 - (ENEM/2012)  

   

 
Disponível em: http://primeira-serie.blogspot.com.br.  

Acesso em: 07 dez. 2011 (adaptado). 

 

Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo 

produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na(o) 

 

a) autonomia do produtor direto. 

b) adoção da divisão sexual do trabalho. 

c) exploração do trabalho repetitivo. 

d) utilização de empregados qualificados. 

e) incentivo à criatividade dos funcionários. 

 

Questão 02 - (ENEM/2014)  

   

 
NEVES, E. Engraxate. Disponível em: 

www.grafar.blogspot.com. Acesso em: 15 fev. 2013. 

 

Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do 

trabalho, a representação contida no cartum é caracterizada pelo 

pessimismo em relação à 

 

a) ideia de progresso. 

b) concentração do capital. 

c) noção de sustentabilidade. 

d) organização dos sindicatos. 

e) obsolescência dos equipamentos. 

 

Questão 03 - (ENEM/2013)  

   

 
Disponível em: http://ensino.univates.br. 

Acesso em 11 maio 2013 (adaptado) 

 

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 de matéria-prima. 

b) Qualificação de mão de obra. 

c) Velocidade de processamento. 

d) Necessidade de armazenamento. 

e) Amplitude do mercado consumidor. 

 

Questão 04 - (ENEM/2013)  

   

Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, 

mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa 

altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é 

muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os 

presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder 

sobre o trabalhador, mais direto. 

SENNETT R. A corrosão do caráter, 

consequências pessoais do novo capitalismo. 

Rio de Janeiro: Record, 1999 (adaptado). 

 

Comparada à organização do trabalho característica do 

taylorismo e do fordismo, a concepção de tempo analisada  no 

texto pressupõe que 

 

a) as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar 

as relações laborais. 

b) as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para 

o espaço doméstico. 

c) os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela 

qualificação profissional. 

d) as organizações sindicais sejam fortalecidas com a 

valorização da especialização funcional. 

e) os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos 

para os resultados do trabalho. 

 

Questão 05 - (ENEM/2009)  

   

Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por 

atividades rudimentares e de baixa produtividade. A partir da 

Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da 

revolução tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do 

setor agropecuário. 
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São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e 

ambientais inter-relacionadas no período posterior à Revolução 

Industrial, as quais incluem 

 

a) a erradicação da fome no mundo. 

b) o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. 

c) a maior demanda por recursos naturais, entre os quais os 

recursos energéticos. 

d) a menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na 

agricultura. 

e) o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário 

da economia, em face da mecanização. 

 

Questão 06 - (ENEM/2009)  

   

A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear 

escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de 

ouro que os artesãos, ou os tecelões temporários, passaram a ser 

denominados, de modo genérico, tecelões de teares manuais. 

Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram 

colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos 

fazendeiros-tecelões abandonaram suas pequenas propriedades 

para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa 

dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de 

matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas 

reduções dos rendimentos. 

THOMPSON, E. P. The making of the english working class. 

Harmondsworth: Penguin 

Books, 1979 (adaptado). 

 

Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução 

Industrial, a forma de trabalhar alterou-se porque 

 

a) a invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações 

sociais. 

b) os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes. 

c) os novos teares exigiam treinamento especializado para 

serem operados. 

d) os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem 

com o cultivo de subsistência. 

e) os trabalhadores não especializados se apropriaram dos 

lugares dos antigos artesãos nas fábricas. 

 

Questão 07 - (ENEM/2010)  

   

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 interferências do processo produtivo por técnicos e 

gerentes com vistas a determinar o ritmo de produção. 

 

Questão 08 - (ENEM/2010)  

   

A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, Tudo se transformava 

em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas 

lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua 

ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e 

os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, mostrando mais a 

escravização do homem que seu poder. 

DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 

1979 (adaptado). 

 

Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços 

tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial 

Inglesa e as características das cidades industriais no início do 

século XIX? 

 

a) A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas 

transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre 

iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. 

b) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano 

aumentava a eficiência do trabalho industrial. 

c) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de 

transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das 

periferias até as fábricas. 

d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas 

revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, 

transformando as cidades em locais de experimentação estética e 

artística. 

e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais 

ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por 

péssimas condições de moradia, saúde e higiene. 

 

Questão 09 - (ENEM/2011)  

   

A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de 

efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. 

O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho 

necessário que se traduz na economia líquida do tempo de 

trabalho, uma vez que, com a presença da automação 

microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos 

operários e uma mudança na organização dos processos de 

trabalho. 

Revista Eletrônica de Geografia Y Ciências Sociales. 
Universidad de Barcelona. Nº 170(9), 1 ago. 2004. 

 

A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras 

alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são 

observadas em um modelo de produção caracterizado 

 

a) pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver 

produtos autênticos e personalizados. 

b) pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no 

setor industrial. 

c) pela participação ativa das empresas e dos próprios 

trabalhadores no processo de qualificação laboral. 

d) pelo aumento na oferta de vagas para trabalhadores 

especializados em funções repetitivas. 

e) pela manutenção de estoques de larga escala em função da 

alta produtividade. 

 

Questão 10 - (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 
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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. 

 

Questão 11 - (ENEM/2009)  

   

Entre as promessas contidas na ideologia do processo de 

globalização da economia estava a dispersão da produção do 

conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem 

concretizando. Nesse cenário, os tecnopolos aparecem como um 

centro de pesquisas e desenvolvimento de alta tecnologia que 

conta com mão-de-obra altamente qualificada. Os impactos desse 

processo na inserção dos países na economia global deram-se de 

forma hierarquizada e assimétrica. Mesmo no grupo em que se 

engendrou a reestruturação produtiva, houve difusão desigual da 

mudança de paradigma tecnológico e organizacional. O peso da 

assimetria projetou-se mais fortemente entre os países mais 

desenvolvidos a aqueles em desenvolvimento. 

BARROS, F A. F. Concentração técnico–científica: uma 

tendência  

em expansão no mundo contemporâneo?  
Campinas: Inovação Uniemp, v. 3 nº1, jan./fev. 2007 (adaptado). 

 

Diante das transformações acorridas, é reconhecido que 

 

a) a inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, 

incorporando a agricultura, indústria, e os serviços, com maior 

destaque nos países desenvolvidos. 

b) os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm 

desacelerado, obedecendo ao novo modelo fundamentado em 

capacidade tecnológica. 

c) as novas tecnologias se difundem com equidade no espaço 

geográfico entre populações que as incorporam em seu dia–a–

dia. 

d) os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos 

centros de industrialização, concentradas em alguns países 

emergentes. 

e) o crescimento econômico dos países em desenvolvimento, 

decorrente da dispersão da produção do conhecimento na esfera 

global, equipara–se ao dos países desenvolvidos. 

 

Questão 12 - (ENEM/2014)  

   

A introdução da organização científica taylorista do trabalho e 

sua fusão com o fordismo acabaram por representar a forma mais 

avançada da racionalização capitalista do processo de trabalho ao 

longo de várias décadas do século XX. 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a 

afirmação e a negação do trabalho. 

São Paulo: Boitempo, 2009 (adaptado). 

 

O objetivo desse modelo de organização do trabalho é o alcance 

da eficiência máxima no processo produtivo industrial que, para 

tanto, 

 

a) adota estruturas de produção horizontalizadas, privilegiando 

as terceirizações. 

b) requer trabalhadores qualificados, polivalentes e aptos para as 

oscilações da demanda. 

c) procede à produção em pequena escala, mantendo os 

estoques baixos e a demanda crescente. 

d) decompõe a produção em tarefas fragmentadas e repetitivas, 

complementares na construção do produto. 

e) outorga aos trabalhadores a extensão da jornada de trabalho 

para que eles definam o ritmo de execução de suas tarefas. 

 

Questão 13 - (ENEM/2013)  

   

TEXTO I 

 

O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do 

sistema fabril em grande escala, representando um aumento 

tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, 

resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo 

mundo. 

HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1974 (adaptado). 

 

TEXTO II 

 

Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de 

numerosa mão de obra, reunida para longos dias de trabalho, 

numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu 

o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças 

deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes 

fábricas. 

LEITE, M. M. Iniciação à história social contemporânea. 

São Paulo: Cultrix,1980 (adaptado). 

 

As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto 

da Revolução Industrial sobre as sociedades que se 

industrializavam são, respectivamente, 

 

a) ressaltar a expansão tecnológica e deter-se no trabalho 

doméstico. 

b) acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças 

no mundo do trabalho. 

c) debater as consequências sociais e valorizar a reorganização 

do trabalho. 

d) indicar os ganhos sociais e realçar as perdas culturais. 

e) minimizar as transformações sociais e criticar os avanços 

tecnológicos. 

 

Questão 14 - (ENEM/2012)  
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Cenas do filme Tempos Modernos (Modern Times), EUA, 

1936, 

Direção: Charles Chaplin, Produção: Continental. 

 

A figura representada por Charles Chaplin critica o modelo de 

produção do início do século XX, nos Estados Unidos da 

América, que se espalhou por diversos países e setores da 

economia e teve como resultado 

 

a) a subordinação do trabalhador à máquina, levando o homem 

a desenvolver um trabalho repetitivo. 

b) a ampliação da capacidade criativa e da polivalência 

funcional para cada homem em seu posto de trabalho. 

c) a organização do trabalho que possibilitou ao trabalhador o 

controle sobre a mecanização do processo de produção. 

d) o rápido declínio do absenteísmo, o grande aumento da 

produção conjugado com a diminuição das áreas de estoque. 

e) as novas técnicas de produção que provocaram ganhos de 

produtividade, repassados aos trabalhadores como forma de 

eliminar as greves. 

 

Questão 15 - (ENEM/2012)  

   

Uma gigante empresa taiwanesa do setor de tecnologia vai 

substituir parte de seus funcionários por um milhão de robôs em 

até três anos, segundo a agência de notícias chinesa. O objetivo é 

cortar despesas. Os robôs serão usados para fazer trabalhos 

simples e de rotina, como limpeza, soldagem e montagem, 

atividades que atualmente são feitas por funcionários. A empresa 

já tem 10 mil robôs e o número deve chegar a 300 mil em 2012 e 

a um milhão em três anos. 

Fabricante do Ipad vai trocar trabalhadores por um milhão 

de robôs em três anos. 

Disponível em: http://noticias.r7.com. Acesso em: 21 ago. 2011 

(adaptado). 

 

Em relação aos efeitos da decisão da empresa, uma divergência 

entre o empresário e os funcionários, no exemplo citado, 

encontra-se nos respectivos argumentos: 

 

a) Aumento da eficiência − Perda dos postos de trabalho. 

b) Reforço da produtividade − Ampliação das negociações. 

c) Diminuição dos custos − Redução da competitividade. 

d) Inovação dos investimentos − Flexibilização da produção. 

e) Racionalização do trabalho − Modernização das atividades. 

 

Questão 16 - (ENEM/2012)  

   

Outro importante método de racionalização do trabalho industrial 

foi concebido graças aos estudos desenvolvidos pelo engenheiro 

norte-americano Frederick Winslow Taylor. Uma de suas 

preocupações fundamentais era conceber meios para que a 

capacidade produtiva dos homens e das máquinas atingisse seu 

patamar máximo. Para tanto, ele acreditava que estudos 

científicos minuciosos deveriam combater os problemas que 

impediam o incremento da produção. 

Taylorismo e Fordismo. Disponível em: www.brasilescola.com. 

Acesso em: 28 fev. 2012. 

 

O Taylorismo apresentou-se como um importante modelo 

produtivo ainda no início do século XX, produzindo 

transformações na organização da produção e, também, na 

organização da vida social. A inovação técnica trazida pelo seu 

método foi a 

 

a) utilização de estoques mínimos em plantas industriais de 

pequeno porte. 

b) cronometragem e controle rigoroso do trabalho para evitar 

desperdícios. 

c) produção orientada pela demanda enxuta atendendo a 

específicos nichos de mercado. 

d) flexibilização da hierarquia no interior da fábrica para 

estreitar a relação entre os empregados. 

e) polivalência dos trabalhadores que passaram a realizar 

funções diversificadas numa mesma jornada. 

 

Questão 17 - (ENEM/2011)  

   

As relações sociais, produzidas a partir da expansão do mercado 

capitalista ― e o sistema de fábrica é seu ―estágio superior‖ ―, 

tornaram possível o desenvolvimento de uma determinada 

tecnologia, isto é, aquela que supõe a priori a expropriação dos 

saberes daqueles que participam do processo de trabalho. Nesse 

sentido, foi no sistema de fábrica que uma dada tecnologia pôde 

se impor, não apenas como instrumento para incrementar a 

produtividade do trabalho, mas, muito principalmente, como 

instrumento para controlar, disciplinar e hierarquizar esse 

processo de trabalho. 

DECCA, E. S. O Nascimento das Fábricas. São Paulo: 

Brasiliense, 1986 (fragmento). 

 

Mais do que trocar ferramentas pela utilização de máquinas, o 

capitalismo, por meio do ―sistema de fábrica‖, expropriou o 

trabalhador do seu ―saber fazer‖, provocando, assim, 

 

a) a desestruturação de atividades lucrativas praticadas pelos 

artesãos ingleses desde a Baixa Idade Média. 

b) a divisão e a hierarquização do processo laboral, que 

ocasionaram o distanciamento do trabalhador do seu produto 

final. 

c) o movimento dos trabalhadores das áreas urbanas em direção 

às rurais, devido à escassez de postos de trabalho nas fábricas. 

d) a organização de grupos familiares em galpões para 

elaboração e execução de manufaturas que seriam 

comercializadas. 

e) a associação da figura do trabalhador à do assalariado, fato 

que favorecia a valorização do seu trabalho e a inserção no 

processo fabril. 
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Questão 18 - (ENEM/2015)  

   

O processo de concentração urbana no Brasil em determinados 

locais teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, 

atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento 

populacional nos grandes centros urbanos. 

BAENINGER, R. Cidades e metrópoles: a desaceleração no  

crescimento populacional e novos arranjos regionais. Disponível  

em: www.sbsociologia.com.br. Acesso em: 12 dez. 2012 

(adaptado). 

 

Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é 

o(a) 

 

a) carência de matérias-primas. 

b) degradação da rede rodoviária. 

c) aumento do crescimento vegetativo. 

d) centralização do poder político. 

e) realocação da atividade industrial. 

 

Questão 19 - (ENEM/2015)  

   

Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma 

certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem 

das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação 

noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção 

temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz 

invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre 

trabalho e descanso — todas as partes do dia podem ser 

aproveitadas produtivamente. 

SILVA FILHO, A. L. M. Fortaleza: imagens da cidade.  

Fortaleza: Museu do Ceará; Secult-CE, 2001 (adaptado). 

 

Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no 

texto teve como consequência a 

 

a) melhoria da qualidade da produção industrial. 

b) redução da oferta de emprego nas zonas rurais. 

c) permissão ao trabalhador para controlar seus próprios 

horários. 

d) diminuição das exigências de esforço no trabalho com 

máquinas. 

e) ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. 

 

Questão 20 - (ENEM/2001)  

   

“... Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um 

terceiro corta, um quarto o afia nas pontas para a colocação da 

cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do alfinete requerem–se 

3 ou 4 operações diferentes; ...” 

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação  

sobre a sua Natureza e suas Causas. Vol. I.  

São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

 

 
 

A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes 

afirmações: 

 

I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são 

submetidos os operários. 

II. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à 

produção artesanal. 

III. Ambos contêm a idéia de que o produto da atividade 

industrial não depende do conhecimento de todo o processo por 

parte do operário. 

 

Dentre essas afirmações, apenas 

 

a) I está correta. 

b) II está correta. 

c) III está correta. 

d) I e II estão corretas. 

e) I e III estão corretas. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 21 

   

Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em quatro e 

meio bilhões de anos (4,5 x 10
9
 anos), com a de uma pessoa de 

45 anos, então, quando começaram a florescer os primeiros 

vegetais, a Terra já teria 42 anos. Ela só conviveu com o homem 

moderno nas últimas quatro horas e, há cerca de uma hora, viu-o 

começar a plantar e a colher. Há menos de um minuto percebeu o 

ruído de máquinas e de indústrias e, como denuncia uma ONG 

de defesa do meio ambiente, foi nesses últimos sessenta 

segundos que se produziu todo o lixo do planeta! 

 

Questão 21 - (ENEM/1999)  

   

O texto acima, ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra 

e a de uma pessoa, pretende mostrar que 

 

a) a agricultura surgiu logo em seguida aos vegetais, 

perturbando desde então seu desenvolvimento. 

b) o ser humano só se tornou moderno ao dominar a agricultura 

e a indústria, em suma, ao poluir. 

c) desde o surgimento da Terra, são devidas ao ser humano 

todas as transformações e perturbações. 

d) o surgimento do ser humano e da poluição é cerca de dez 

vezes mais recente que o do nosso planeta. 

e) a industrialização tem sido um processo vertiginoso, sem 

precedentes em termos de dano ambiental. 

 

Questão 22 - (ENEM/1999)  

   

A Revolução Industrial ocorrida no final do século XVIII 

transformou as relações do homem com o trabalho. As máquinas 

mudaram as formas de trabalhar, e as fábricas concentraram-se 

em regiões próximas às matérias-primas e grandes portos, 

originando vastas concentrações humanas. Muitos dos operários 

vinham da área rural e cumpriam jornadas de trabalho de 12 a 14 

horas, na maioria das vezes em condições adversas. A legislação 

trabalhista surgiu muito lentamente ao longo do século XIX e a 

diminuição da jornada de trabalho para oito horas diárias 

concretizou-se no início do século XX. 

 

Pode-se afirmar que as conquistas no início deste século, 

decorrentes da legislação trabalhista, estão relacionadas com 

 

a) a expansão do capitalismo e a consolidação dos regimes 

monárquicos constitucionais. 

b) a expressiva diminuição da oferta de mão-de-obra, devido à 

demanda por trabalhadores especializados. 

c) a capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa dos 

seus interesses. 
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d) o crescimento do Estado ao mesmo tempo que diminuía a 

representação operária nos parlamentos. 

e) a vitória dos partidos comunistas nas eleições das principais 

capitais européias. 

 

Questão 23 - (ENEM/2016)  

   

 
THAVES. Jornal do Brasil, 19 fev. 1997 (adaptado). 

 

A forma de organização interna da indústria citada gera a 

seguinte consequência para a mão de obra nela inserida: 

 

a) Ampliação da jornada diária. 

b) Melhoria da qualidade do trabalho. 

c) Instabilidade nos cargos ocupados. 

d) Eficiência na prevenção de acidentes. 

e) Desconhecimento das etapas produtivas. 

 

Questão 24 - (ENEM/2016)  

   

Em virtude da importância dos grandes volumes de matérias-

primas na indústria química — eram necessárias dez a doze 

toneladas de ingredientes para fabricar uma tonelada de soda —, 

a indústria teve uma localização bem definida quase que desde o 

início. Os três centros principais eram a área de Glasgow e as 

margens do Mersey e do Tyne. 

LANDES, D. S. Prometeu desacorrentado: transformação 

tecnológica e desenvolvimento 

industrial na Europa ocidental, desde 1750 até a nossa época. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 

 

A relação entre a localização das indústrias químicas e das 

matérias-primas nos primórdios da Revolução Industrial 

provocou a 

 

a) busca pela isenção de impostos. 

b) intensa qualificação da mão de obra. 

c) diminuição da distância dos mercados consumidores. 

d) concentração da produção em determinadas regiões do país. 

e) necessidade do desenvolvimento de sistemas de 

comunicação. 

 

Questão 25 - (ENEM/2016)  

   

Parceria Transpacífica 
 

 

Disponível em: http://portuguese.brazil.usembassy.gov.  

Acesso em: 11 maio 2016 (adaptado). 

 

Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta 

composição estratégica por se tratar de um conjunto de países 

com 

 

a) elevado padrão social. 

b) sistema monetário integrado. 

c) alto desenvolvimento tecnológico. 

d) identidades culturais semelhantes. 

e) vantagens locacionais complementares. 

 

Questão 26 - (ENEM/2016)  

   

Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais 

numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam 

garantia de fornecimento. Três deles eram de importância 

fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade 

comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma 

forma: tornando-os disponíveis à compra. Agora eles tinham que 

ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo 

com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um 

sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se 

garante a autorregulação por meio de mercados competitivos 

interdependentes. 

POLANYI, K. A grande transformação: as origens de nossa 

época.  

Rio de Janeiro: Campus, 2000 (adaptado). 

 

A consequência do processo de transformação socioeconômica 

abordado no texto é a 

 

a) expansão das terras comunais. 

b) limitação do mercado como meio de especulação. 

c) consolidação da força de trabalho como mercadoria. 

d) diminuição do comércio como efeito da industrialização. 

e) adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. 

 

GABARITO:  

 

1) Gab: C 2) Gab: A 3) Gab: D 4) Gab: E 5) Gab: C 

6) Gab: D 7) Gab: B 8) Gab: E 9) Gab: C 10) Gab: C 

11) Gab: A 12) Gab: D 13) Gab: B 14) Gab: A 15) Gab: A 

16) Gab: B 17) Gab: B 18) Gab: E 19) Gab: E 20) Gab: E 

21) Gab: E 22) Gab: C 23) Gab: E 24) Gab: D 25) Gab: E 

26) Gab: C 

 
 
 


