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Posição relativa do sol na Esfera 
Celeste



(Enem PPL 2019) Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos 
determinavam a duração das estações do ano observando a variação do tamanho da 
sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque, se registrarmos o 
tamanho da menor sombra ao longo de um dia (ao meio-dia solar), esse valor varia ao 
longo do ano, o que permitiu aos antigos usar esse instrumento rudimentar como um 
calendário solar primitivo. O estudante também leu que, ao longo de um ano (sempre 
ao meio-dia solar): (I) a sombra é máxima no solstício de inverno; e (II) a sombra é 
mínima no solstício de verão.
O estudante, que morava em Macapá (na Linha do Equador), ficou intrigado com essas 
afirmações e resolveu verificar se elas eram verdadeiras em diferentes regiões do 
mundo. Contatou seus amigos virtuais em Salvador (Região Tropical) e Porto Alegre 
(Região Temperada) e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de 
uma haste vertical padronizada, ao longo do dia, durante um ano. Os resultados 
encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico (SV: Solstício de Verão; SI: 
Solstício de Inverno; E: Equinócio):

Qual(is) cidade(s) indicada(s) no 
texto e no gráfico contradiz(em) a 
afirmação II? 
a) Salvador. 
b) Porto Alegre. 
c) Macapá e Salvador. 
d) Macapá e Porto Alegre. 
e) Porto Alegre e Salvador
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(Enem PPL 2019) Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano 
observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque, se registrarmos o 
tamanho da menor sombra ao longo de um dia (ao meio-dia solar), esse valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos 

usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante também leu 
que, ao longo de um ano (sempre ao meio-dia solar): (I) a 

sombra é máxima no solstício de inverno; e (II) a sombra é mínima no solstício 
de verão.
O estudante, que morava em Macapá (na Linha do Equador), ficou intrigado com essas afirmações e resolveu verificar se elas eram 
verdadeiras em diferentes regiões do mundo. Contatou seus amigos virtuais em Salvador (Região Tropical) e Porto Alegre (Região 
Temperada) e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada, ao longo do dia, 
durante um ano. Os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico (SV: Solstício de Verão; SI: Solstício de 
Inverno; E: Equinócio):

Qual(is) cidade(s) 
indicada(s) no texto e no 
gráfico contradiz(em) a 
afirmação II? 
a) Salvador. 
b) Porto Alegre. 
c) Macapá e Salvador. 
d) Macapá e Porto Alegre. 
e) Porto Alegre e Salvador

Chave: leitura e interpretação dos recursos gráficos



Evolução do meio geográfico



Meio Geográfico

Meio 
Natural

Meio 
Técnico

Meio Técnico-
Científico-

Informacional

Processos 
sociais 
definidos pelos 
ciclos naturais

Distanciamento 
entre os processos 
sociais e os ciclos 
naturais

Demanda de Ciência 
na produção de 
objetos 
manipuladores de 
informações 

10 R.I.

30 R.I.

•Causa e contexto: evolução das necessidades 
econômicas (evolução do capital)
•Consequência: aumento das relações de 
dependência entre regiões distantes

•Relações hierarquizadas



Vivemos nessa era interligada em que pessoas de todo o planeta 
participam de uma única ordem informacional das comunicações 
modernas. Graças à globalização e ao poder da internet, quem estiver 
em Caracas ou no Cairo conseguirá receber as mesmas músicas 
populares, notícias, filmes e programas de televisão. (GIDDENS, A. Sociologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2005 (fragmento))

O texto faz referência à revolução informacional, que vem produzindo 
uma série de alterações no cotidiano dos indivíduos. Nessa perspectiva, 
a vida social das pessoas está sofrendo grandes alterações devidas 

a) à diminuição na interação social entre os indivíduos mais 
informatizados.
b) à velocidade com que as informações são disponibilizadas em todo o 
mundo.
c) ao baixo fluxo de informações disponibilizadas pelos meios 
convencionais de comunicação.
d) à maior disponibilidade de tempo para atividades relacionadas ao 
lazer.
e) ao aumento nos níveis de desemprego entre os mais jovens.



Meio Geográfico, organização da 
produção e pensamento 

macroeconômico

Globalização



•Meio Técnico
•10 revolução Industrial

•Estrutura Fordista de produção
•Produção em massa

•20 revolução Industrial

•Modelo Keynesiano de Bem-Estar Social
•Melhor distribuição de renda
•Instituições públicas de proteção social

•Consumo em massa 

•Meio Técnico-Científico-Informacional
•30 revolução Industrial

•Modelo Toyotista de produção
•Espalhamento mundial de etapas produtivas

•Aumento dos fluxos comerciais, de 
informações e de investimentos
•“Guerra dos lugares”

•Modelo Neoliberal
•Deslegitimação do Estado na regulação da economia
•Aumento das desigualdades diversas
•Aumento do dano ambiental
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Existe uma concorrência global, forçando redefinições constantes de 
produtos, processos, mercados e insumos econômicos, inclusive capital e 
informação. (CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2011)

Nos últimos anos do século XX, o sistema industrial experimentou muitas 
modificações na forma de produzir, que implicaram transformações em 
diferentes campos da vida social e econômica. A redefinição produtiva e 
seu respectivo impacto territorial ocorrem no uso da 

a) técnica fordista, com treinamento em altas tecnologias e difusão do 
capital pelo território.
b) linha de montagem, com capacitação da mão de obra em países centrais 
e aumento das discrepâncias regionais.
c) robotização, com melhorias nas condições de trabalho e remuneração 
em empresas no Sudeste asiático. 
d) produção just in time, com territorialização das indústrias em países 
periféricos e manutenção das bases de gestão nos países centrais. 
e) fabricação em grandes lotes, com transferências financeiras de países 
centrais para países periféricos e diminuição das diferenças territoriais. 



Complexidade nas Relações 
Internacionais

Globalização: 



Ordem Pós Guerra Fria
Analisando a inserção 

internacional do país [EUA] 
após o fim da Guerra Fria, 
Huntington identifica três 
etapas: 1ª) um breve 
momento unipolar, tipificado 
na ação unilateral na Guerra 
do Golfo; 2ª) um sistema 
unimultipolar em andamento, 
que prepara a transição para 
a terceira etapa; 3ª) etapa 
multipolar (Luís Fernando 
Ayerbe – historiador)

Desde o fim da Guerra Fria, 
mas especialmente na 
entrada do século XXI, 
existe uma demanda de 
ordem e não se tem claro 
quem vai produzir a oferta.” 
(Gelson Fonseca – 
diplomata)



Alinhamentos diversos

• Econômico-
comerciais
– União Europeia
– NAFTA – TMEC
– MERCOSUL

• Políticos
– G4
– G20 

comercial
– G20 

financeiro

• Militares
• OTAN
• TIAR

•Forte valor político
•Aumento da capacidade de colocação do país 
nas relações internacionais



O espaço mundial sob a “nova des-ordem” é um 
emaranhado de zonas, redes e “aglomerados”, espaços 
hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de 
forma complexa na face da Terra. Fica clara, de saída, a 
polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. 
Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em 
parte, fluido, como é o espaço mundial contemporâneo? 
(HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, C.W. A nova des-ordem mundial. São Paulo: UNESP, 
2006)

O mapa procura representar a lógica espacial do 
mundo contemporâneo pós-União Soviética, no 
contexto de avanço da globalização e do 
neoliberalismo, quando a divisão entre países 
socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de 
“primeiro” e “terceiro” mundo perderam sua validade 
explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, 
tal distribuição espacial aponta para

a) a estagnação dos Estados com forte identidade 
cultural.
b) o alcance da racionalidade anticapitalista.
c) a influência das grandes potências econômicas.
d) a dissolução de blocos políticos regionais.
e) o alargamento da força econômica dos países 
islâmicos



Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reformado Conselho de 
Segurança
Os representantes do G4 (Brasil, Alemanha, Índia e Japão) reiteraram, em 
setembro de 2018, a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU) durante reunião em Nova 
York(Estados Unidos). Em declaração conjunta, de dez itens,os chanceleres 
destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas cinco 
membros permanentes e dez rotativos, não reflete o século 21. “A reforma 
do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios 
complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um 
conselho reformado, os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar 
para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral 
global,bem como seu apoio às respectivas candidaturas”, afirma a 
declaração conjunta. (Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br.Acesso em: 7 dez. 2018 
(adaptado))

Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na 
seguinte característica comum: a) Extensividade de área territorial.

b) Protagonismo em escala regional.
c) Investimento em tecnologia militar.
d) Desenvolvimento de energia nuclear.
e) Disponibilidade de recursos minerais



Urbanização e globalização



Globalização
• Processo dialético
– Promoção de 

transformações globais 
motivadas por necessidades 
econômicas das regiões 
Centrais sobre as Periferias 
do sistema
• Diferentes tensões nas 

diferentes regiões





Sete Homens e um Destino – 2016 

Sete Homens e um Destino – 1960

1954



Urbanização
• Processo social
– Vai além da “cidade”

• Características
– Concentração espacial da população
– Proletarização

• Atual precarização do trabalho

– Aumento das trocas diversas
• Materiais
• Imateriais Toni D’Agostinho



Durante décadas, músicos e 
jornalistas norte-americanos trataram 
os jazzistas estrangeiros com a 
condescendência com que os 
brasileiros assistem ao desfile de uma 
escola de samba do Japão. Essa fase 
passou. Foi substituída pelo 
sentimento de que os sopros de 
inovação do jazz têm vindo de fora.

Com base nas informações apresentadas, e considerando o processo de 
globalização contemporâneo, uma das tendências da difusão cultural das 
últimas décadas é:
a) formação de uma cultura mundial homogênea, marcada pela supremacia 
dos elementos culturais dos países centrais
b) constituição de uma rede de influências culturais recíprocas, facilitada pelo 
desenvolvimento mundial das telecomunicações
c) eliminação do amplo predomínio cultural norte-americano sobre o mundo, 
delineado a partir do declínio econômico dos Estados Unidos
d) preservação da originalidade das características culturais de cada nação, 
evidenciada pela contribuição dos imigrantes aos países de destino

O NOVO MAPA DO JAZZ



(Enem 2ª aplicação 2014) Para a compreensão da realidade global, é indispensável o 
entendimento do que é a vida nas diferentes regiões; de seus funcionamentos específicos, de 
suas espacializações, de suas relações, enfim, de seu arranjo particular. Um mesmo elemento 
– um banco, um shopping center, uma casa de comércio de insumos agrícolas, uma escola 
superior, a verticalização da habitação, financiamentos governamentais, uma autoestrada, 
um aeroporto etc. – terá impactos diferentes em áreas distintas de um país ou do planeta.
SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da geografia. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2008. (fragmento).

Ao tratar das diferenciações espaciais, o autor provoca uma reflexão sobre as relações entre 
espaços diversos, que são exemplificadas 
a) no espaço rural atual, que apresenta uma desvinculação da produção agrícola e do 
consumo alimentar. Há, também, uma articulação mais aguçada entre o agrícola e o 
industrial, fenômeno que não estava claro até meados do século XX.
b) na análise dos espaços urbanos, como historicamente relacionados à industrialização, o 
que não se pode afirmar dos espaços rurais, que vêm passando por processos de 
modernização tecnológica, mas conservando a desarticulação com as cidades.
c) na transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, em que a 
cidade surgiu como um espaço de reprodução das relações servis dos feudos. Somente após 
processos revolucionários, as cidades passaram a representar a liberdade.
d) na desarticulação entre os espaços rurais e urbanos que se deu, historicamente, pelo fato 
de o campo não ter se subordinado à cidade, no que se refere à questão das técnicas e 
tecnologias. Esse fato explica, hoje, o grande avanço tecnológico na agricultura.
e) no espaço urbano onde é possível perceber uma desarticulação entre os processos sociais, 
econômicos e territoriais. Essa desarticulação se manifesta nas diferentes e desiguais 
paisagens presentes nas cidades.



(Enem cancelado 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 pesquisa 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 e aqueles em desenvolvimento. BARROS, F. A. F. 
Concentração técnico-científica: uma tendência em expansão no mundo contemporâneo? Campinas: Inovação Uniemp, v. 3, no 1, jan./fev. 2007 (adaptado).
Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que 
a) a inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a 
agricultura, a 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 e entre as 
populações que as incorporam em seu dia.
d) os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de 
industrialização, concentrados 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.



O local e o global determinam-se reciprocamente, umas vezes de modo 
congruente e consequente, outras de modo desigual e desencontrado. 
Mesclam-se e tensionam-se singularidades, particularidades e universalidades. 
Conforme Anthony Giddens, “A globalização pode assim ser definida como a 
intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades 
distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos 
ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um processo 
dialético porque tais acontecimentos locais podem se deslocar numa direção 
inversa às relações muito distanciadas que os modelam. A transformação local 
é, assim, uma parte da globalização”. Octávio Ianni, Estudos Avançados. USP. São Paulo, 1994. Adaptado.

Neste texto, escrito no final do século XX, o autor refere-se a um processo que 
persiste no século atual. A partir desse texto, pode-se inferir que esse processo 
leva à

a) padronização da vida cotidiana.
b) melhor distribuição de renda no planeta.
c) intensificação do convívio e das relações afetivas presenciais.
d) maior troca de saberes entre gerações.
e) retração do ambientalismo como reação à sociedade de consumo



Exercícios gerais



(Enem 2ª aplicação 2016) Em 1967, o geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geiger propôs 
uma divisão regional do país em regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Essa 
divisão baseia-se no processo histórico de formação do território brasileiro, levando em 
conta, especialmente, os efeitos da industrialização. Dessa forma, busca-se refletir a 
realidade do país e compreender seus mais profundos contrastes.

A divisão em regiões geoeconômicas ou complexos regionais encontra-se na seguinte 
representação: 

a) e)

d)

c)

b)



(Enem 2ª aplicação 2016) Ações de educação patrimonial são realizadas 
em diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados 
surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em 
alguns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções 
inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural 
para muitas populações.

A valorização dos bens mencionados encontra-se correlacionada a ações 
educativas que promovem a(s) 
a) evolução de atividades artesanais herdadas do passado.
b) representações sociais formadoras de identidades coletivas. 
c) mobilizações políticas criadoras de tradições culturais urbanas. 
d) hierarquização de festas folclóricas praticadas por grupos locais. 
e) formação escolar dos jovens para o trabalho realizado nas 
comunidades.
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