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ENEM 2009 (Questões 76 a 82)
1. (Questão 76) Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre a indústria e a
agricultura, parte da população da América do Sul ainda sofre com a subalimentação, o que gera
conflitos pela posse de terra que podem ser verificados em várias áreas e que frequentemente
chegam a provocar mortes.
Um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é
a) a baixa inserção de sua agricultura no comércio mundial.
b) a quantidade insuficiente de mão-de-obra para o trabalho agrícola.
c) a presença de estruturas agrárias arcaicas formadas por latifúndios improdutivos.
d) a situação conflituosa vivida no campo, que impede o crescimento da produção agrícola.
e) os sistemas de cultivo mecanizado voltados para o abastecimento do mercado interno.

2. (Questão 77) A luta pela terra no Brasil é marcada por diversos aspectos que chamam a
atenção. Entre os aspectos positivos, destaca-se a perseverança dos movimentos do
campesinato e, entre os aspectos negativos, a violência que manchou de sangue essa história.
Os movimentos pela reforma agrária articularam-se por todo o território nacional, principalmente
entre 1985 e 1996, e conseguiram de maneira expressiva a inserção desse tema nas discussões
pelo acesso à terra. O mapa seguinte apresenta a distribuição dos conflitos agrários em todas as
regiões do Brasil nesse período, e o número de mortes ocorridas nessas lutas.

Com base nas informações do mapa acerca dos conflitos pela posse de terra no Brasil, a região
a) conhecida historicamente como das Missões Jesuíticas é a de maior violência.
b) do Bico do Papagaio apresenta os números mais expressivos.
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c) conhecida como oeste baiano tem o maior número de mortes.
d) do norte do Mato Grosso, área de expansão da agricultura mecanizada, é a mais violenta do
país.
e) da Zona da Mata mineira teve o maior registro de mortes.

3. (Questão 78) O gráfico mostra o percentual de áreas ocupadas, segundo o tipo de propriedade
rural no Brasil, no ano de 2006.

De acordo com o gráfico e com referência à distribuição das áreas rurais no Brasil, conclui-se que
a) imóveis improdutivos são predominantes em relação às demais formas de ocupação da terra
no âmbito nacional e na maioria das regiões.
b) o índice de 63,8% de imóveis improdutivos demonstra que grande parte do solo brasileiro é de
baixa fertilidade, impróprio para a atividade agrícola.
c) o percentual de imóveis improdutivos iguala-se ao de imóveis produtivos somados aos
minifúndios, o que justifica a existência de conflitos por terra.
d) a região Norte apresenta o segundo menor percentual de imóveis produtivos, possivelmente
em razão da presença de densa cobertura florestal, protegida por legislação ambiental.
e) a região Centro-Oeste apresenta o menor percentual de área ocupada por minifúndios, o que
inviabiliza políticas de reforma agrária nesta região.

4. (Questão 79) Entre 2004 e 2008, pelo menos 8 mil brasileiros foram libertados de fazendas
onde trabalhavam como se fossem escravos. O governo criou uma lista em que ficaram expostos
os nomes dos fazendeiros flagrados pela fiscalização. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
regiões que mais sofrem com a fraqueza do poder público, o bloqueio dos canais de
financiamento agrícola para tais fazendeiros tem sido a principal arma de combate a esse
problema, mas os governos ainda sofrem com a falta de informações, provocada pelas distâncias
e pelo poder intimidador dos proprietários. Organizações não governamentais e grupos como a
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Pastoral da Terra têm agido corajosamente, acionando as autoridades públicas e ministrando
aulas sobre direitos sociais e trabalhistas.
“Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo”. Disponível em: http://www.mte.gov.br.
Acesso em: 17 mar. 2009 (adaptado).
Nos lugares mencionados no texto, o papel dos grupos de defesa dos direitos humanos tem sido
fundamental, porque eles
a) negociam com os fazendeiros o reajuste dos honorários e a redução da carga horária de
trabalho.
b) defendem os direitos dos consumidores junto aos armazéns e mercados das fazendas e
carvoarias.
c) substituem as autoridades policiais e jurídicas na resolução dos conflitos entre patrões e
empregados.
d) encaminham denúncias ao Ministério Público e promovem ações de conscientização dos
trabalhadores.
e) fortalecem a administração pública ao ministrarem aulas aos seus servidores.

5. (Questão 80) O homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e
transformação do espaço natural. Na verdade, o que variou, nos diversos momentos da
experiência humana, foi a intensidade dessa exploração.
Disponível em: http://www.simposioreformaagraria.propp.ufu.br. Acesso em: 09 jul. 2009
(adaptado).
Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de
recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, é
a) a diminuição do comércio entre países e regiões, que se tornaram autossuficientes na
produção de bens e serviços.
b) a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento
de óleo por navios petroleiros.
c) a melhora generalizada das condições de vida da população mundial, a partir da eliminação
das desigualdades econômicas na atualidade.
d) o desmatamento, que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas
áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos.
e) o aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais desenvolvidos, que apresentam
altas taxas de crescimento vegetativo.

6. (Questão 81) No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana, em
diferentes áreas, sobre o meio ambiente, sendo constante, nos fóruns internacionais e nas
instâncias nacionais, a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e
propostas que deles emanam. A sustentabilidade explica-se pela
a) incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao
meio ambiente.
b) incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e
de fontes não renováveis de energia.
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c) interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a
preocupação com a conservação dos recursos naturais que estivera presente desde a
Antiguidade.
d) proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas
tropicais devido ao avanço de atividades como a mineração, a monocultura, o tráfico de madeira e
de espécies selvagens.
e) necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento sem
comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos
campos econômico, social e ambiental.

7. (Questão 82) Com a perspectiva do desaparecimento das geleiras no Polo Norte, grandes
reservas de petróleo e minérios, hoje inacessíveis, poderão ser exploradas. E já atiçam a cobiça
das potências.
KOPP, D. Guerra Fria sobre o Ártico. Le monde diplomatique Brasil. Setembro, n. 2, 2007
(adaptado).
No cenário de que trata o texto, a exploração de jazidas de petróleo, bem como de minérios –
diamante, ouro, prata, cobre, chumbo, zinco – torna-se atraente não só em função de seu
formidável potencial, mas também por
a) situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente Médio.
b) possibilitar o povoamento de uma região pouco habitada, além de promover seu
desenvolvimento econômico.
c) garantir, aos países em desenvolvimento, acesso a matérias-primas e energia, necessárias ao
crescimento econômico.
d) contribuir para a redução da poluição em áreas ambientalmente já degradadas devido ao
grande volume da produção industrial, como ocorreu na Europa.
e) promover a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial, dominada,
majoritariamente, pelas fontes renováveis, de maior custo.

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito.
Todos os direitos reservados.

