


1. (ENEM 2013) Trata-se de um gigantesco movimento de construção de
cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem
como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde,
energia, água etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não
tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi
ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. (ERMÍNIA
MARICATO). A dinâmica, portanto, de transformação das cidades tende a
apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas através do
crescimento da população urbana e do aumento da especulação imobiliária.
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2. (ENEM 2009) Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel
produzido pela indústria fordista promoveu, a partir dos anos 50, mudanças
significativas no modo de vida dos consumidores e também na habitação e nas
cidades. Com a massificação do consumo dos bens modernos, dos eletroeletrônicos e, 
também, do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura
e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da
moradia, a transformação foi profunda. (MARICATO). Uma das consequências das 
inovações tecnológicas das últimas décadas é a ins tuição das chamadas cidades
globais, que se caracterizam por terem sido diretamente impactadas pelo processo de 
internacionalização da economia, desencadeado a partir do final dos anos 1970.
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3. Escândalos recentes sobre a exposição de dados dos usuários do Facebook
alimentaram os debates sobre a privacidade nas redes sociais, um tema que se
conecta com a questão do poder e suscita preocupações sobre o quanto as
pessoas e suas relações tornam-se expostas ou protegidas com o uso das novas
tecnologias de informação.
Neste sentido, as interações via redes sociais tornam mais fluidas as fronteiras
entre as esferas pública e privada no mundo contemporâneo.
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4. (ENEM 2013) O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que a comunicação de
valores e a mobilização em torno do sentido são fundamentais. Os movimentos
culturais (entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor
modos próprios de vida e sentido) constroem-se em torno de sistemas de
comunicação – essencialmente a internet e os meios de comunicação – porque esta é
a principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que
podem eventualmente partilhar os seus valores, e a partir daqui atuar na consciência
da sociedade no seu conjunto”.
Em 2011, o evento da Primavera Árabe ratifica o argumento de que os sistemas de
comunicação são mecanismos importantes, de adesão e compartilhamento de valores
sociais.
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5. “As cidades brasileiras de porte médio, localizadas ao longo de rodovias, ganharam
mais habitantes na última década do que as capitais de nove regiões metropolitanas,
que anteriormente puxavam o avanço populacional.A afirmação foi divulgada hoje
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir do cruzamento dos
porcentuais de crescimento da população dos municípios brasileiros de 2000 a 2010
com informações sobre a variação de renda no mesmo período. […]”. (Revista Exame,
15 jul. 2011. Adaptado).
Em verdade, o processo atual de crescimento das cidades médias no Brasil vem
acompanhado da relativa desmetropolização
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