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CARTOGRAFIA 

 
801. (ENEM 2004)  
 Entre outubro e fevereiro, a cada ano, em alguns estados das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, os relógios permanecem adiantados em uma hora, 
passando a vigorar o chamado horário de verão. Essa medida, que se repete 
todos os anos, visa  
a) promover a economia de energia, permitindo um melhor aproveitamento 
do período de iluminação natural do dia, que é maior nessa época do ano.    
b) diminuir o consumo de energia em todas as horas do dia, propiciando uma 
melhor distribuição da demanda entre o período da manhã e da tarde.    
c) adequar o sistema de abastecimento das barragens hidrelétricas ao regime 
de chuvas, abundantes nessa época do ano nas regiões que adotam esse 
horário.    
d) incentivar o turismo, permitindo um melhor aproveitamento do período da 
tarde, horário em que os bares e restaurantes são mais frequentados.    
e) responder a uma exigência das indústrias, possibilitando que elas realizem 
um melhor escalonamento das férias de seus funcionários.    
   
802. (ENEM 2004)   
Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal: 
 

VILA DAS FLORES 

Vende-se terreno plano 

medindo 200 m2. Frente 

voltada para o sol no período 

da manhã. 

Fácil acesso. 

(443)0677-0032 

 
Interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e, lá chegando, 
observa um painel com a planta a seguir, onde estavam destacados os 
terrenos ainda não vendidos, numerados de I a V: 
 

 

 

Considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o terreno 
anunciado é o  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
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803. (ENEM 2016)   

 
 
A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura 
que ilustra o modelo dessa projeção é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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804. (ENEM 2014)  
Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se 
deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do 
sol. 

SAINT-EXUPÉRY, A. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 1996. 
 
A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra?  
a) Achatamento de suas regiões polares.    
b) Movimento em torno de seu próprio eixo.    
c) Arredondamento de sua forma geométrica.    
d) Variação periódica de sua distância do Sol.    
e) Inclinação em relação ao seu plano de órbita.    
 
805. (ENEM 2005)  
 Leia o texto a seguir. 
 
O jardim de caminhos que se bifurcam 
(...) Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos ficavam 
na sombra. Um me perguntou: O senhor vai à casa do Dr. Stephen Albert? 
Sem aguardar resposta, outro disse: A casa fica longe daqui, mas o senhor 
não se perderá se tomar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada 
do caminho dobrar à esquerda. 
 (Adaptado. Borges, J. "Ficções". Rio de Janeiro: Globo, 1997. p.96.) 
 
Quanto à cena descrita, considere que 
 
I. o sol nasce à direita dos meninos; 
II. o senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado duas 
encruzilhadas até a casa. 
 
Concluiu-se que o senhor caminhou, respectivamente, nos sentidos:  
a) oeste, sul e leste.    
b) leste, sul e oeste.    
c) oeste, norte e leste.    
d) leste, norte e oeste.    
e) leste, norte e sul.   
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ESTRUTURA DA TERRA 

 
806. (ENEM 2012)   
As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e 
arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade 
litológica, prevalecendo as rochas metamórfi cas muito antigas (Pré-Cambriano 
Médio e Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de 
rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a 
das Guianas, a Sul-Amazônica e a do São Francisco. 
 

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 
 
As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço 
geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que 
atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e 
destacam-se pela sua história geológica por  
a) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais 

(ferro, manganês).    
b) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território 

brasileiro.    
c) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície 

do país.    
d) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de 

petróleo e gás natural.    
e) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação 

de temperatura.   
 
   
807. (ENEM 2010)   

 
 
O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do Período 

Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são  
a) magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses 

animais já conhecidas ao longo da história terrestre.    
b) sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o 

restante dos sedimentos.    
c) magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a 

formação de tocas que foram posteriormente lacradas.    
d) sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura 

simboliza um evento de erosão dessa área representada.    
e) metamórficas, pois os animais representados precisavam estar perto de 

locais quentes.  
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808. (ENEM 2015)   

 
 
A imagem representa o resultado da erosão que ocorre em rochas nos leitos 
dos rios, que decorre do processo natural de  
a) fraturamento geológico, derivado da força dos agentes internos.    
b) solapamento de camadas de argilas, transportadas pela correnteza.    
c) movimento circular de seixos e areias, arrastados por águas turbilhonares.    
d) decomposição das camadas sedimentares, resultante da alteração química.    
e) assoreamento no fundo do rio, proporcionado pela chegada de material 
sedimentar.    
   
809. (ENEM 2014)   
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A partir da análise da imagem, o aparecimento da Dorsal Mesoatlântica está 
associado ao(à)  
a) separação da Pangeia a partir do período Permiano.    
b) deslocamento de fraturas no período Triássico.    
c) afastamento da Europa no período Jurássico.    
d) formação do Atlântico Sul no período Cretáceo.    
e) constituição de orogêneses no período Quaternário.    
 
810. (ENEM 2012)  
 De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente; lustres 
balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha 

sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos 
são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de 
abalo sísmico. 
 

ASSAD, L. Os (não tão) imperceptíveis movimentos da Terra. ComCiência: 
Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, no 117, abr. 2010. Disponível em: 

http://comciencia.br. Acesso em: 2 mar. 2012. 
 
O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que 
ocupam espaços próximos às áreas de  
a) alívio da tensão geológica.    
b) desgaste da erosão superficial.    
c) atuação do intemperismo químico.    
d) formação de aquíferos profundos.    
e) acúmulo de depósitos sedimentares.    
 
811. (ENEM 2015)   
Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. 
Mas, uma região de Minas Gerais está enfrentando a falta de água no campo 
tanto em tempo de chuva como na seca. As veredas estão secando no norte e 
no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser a 
caixa-d’água do grande sertão de Minas. 
 

VIEIRA. C. Degradação do solo causa perda de fontes de água de famílias de 
MG. Disponível em: http://g1.globo.com.Acesso em: 1 nov. 2014. 

 
 
As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de 
água no ambiente do Cerrado, pois  
a) colaboram para a formação de vegetação xerófila.    
b) formam os leques aluviais nas planícies das bacias.    
c) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia.    
d) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante.    
e) constituem um sistema represador da água na chapada.    
   
812. (ENEM 2009)  

 As áreas do planalto do cerrado – como a chapada dos Guimarães, a serra de 

Tapirapuã e a serra dos Parecis, no Mato Grosso, com altitudes que variam de 

400 m a 800 m – são importantes para a planície pantaneira mato-grossense 

(com altitude média inferior a 200 m), no que se refere à manutenção do nível 

de água, sobretudo durante a estiagem. Nas cheias, a inundação ocorre em 

função da alta pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do afloramento de lençóis 

freáticos e da baixa declividade do relevo, entre outros fatores. Durante a 

estiagem, a grande biodiversidade é assegurada pelas águas da calha dos 

principais rios, cujo volume tem diminuído, principalmente nas cabeceiras. 

 

Cabeceiras ameaçadas. Ciência Hoje. Rio de Janeiro: SBPC. Vol. 42, jun. 2008 

(adaptado). 

 

A medida mais eficaz a ser tomada, visando à conservação da planície 

pantaneira e à preservação de sua grande biodiversidade, é a conscientização 

da sociedade e a organização de movimentos sociais que exijam  

a) a criação de parques ecológicos na área do pantanal mato-grossense.    
b) a proibição da pesca e da caça, que tanto ameaçam a biodiversidade.    
c) o aumento das pastagens na área da planície, para que a cobertura vegetal, 

composta de gramíneas, evite a erosão do solo.    
d) o controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos 

rios responsáveis pelo nível das águas durante o período de cheias.    
e) a construção de barragens, para que o nível das águas dos rios seja 

mantido, sobretudo na estiagem, sem prejudicar os ecossistemas.  
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813. (ENEM 2011)   
Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão 
dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, 
que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, 
para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como 
a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de 
sedimentos. A erosão causa, quase sempre, uma série de problemas 
ambientais, em nível local ou até mesmo em grandes áreas. 
 

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; 
CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (adaptado). 
 
A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma 
solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. A 
prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é  
a) a aração.    
b) o terraceamento.    
c) o pousio.    
d) a drenagem.    
e) o desmatamento.   
 

HIDROSFERA 

 

814. (ENEM 2005)   
Segundo a análise do Prof. Paulo Canedo de Magalhães, do Laboratório de 
Hidrologia da COPPE, UFRJ, o projeto de transposição das águas do Rio São 
Francisco envolve uma vazão de água modesta e não representa nenhum 
perigo para o Velho Chico, mas pode beneficiar milhões de pessoas. No 
entanto, o sucesso do empreendimento dependerá do aprimoramento da 
capacidade de gestão das águas nas regiões doadora e receptora, bem como 
no exercício cotidiano de operar e manter o sistema transportador. 
Embora não seja contestado que o reforço hídrico poderá beneficiar o interior 
do Nordeste, um grupo de cientistas e técnicos, a convite da SBPC, numa 
análise isenta, aponta algumas incertezas no projeto de transposição das 
águas do Rio São Francisco. Afirma também que a água por si só não gera 
desenvolvimento e será preciso implantar sistemas de escoamento de 
produção, capacitar e educar pessoas, entre outras ações. 
 

 (Adaptado. Ciência Hoje, volume 37, número 217, julho de 2005) 
 
Os diferentes pontos de vista sobre o megaprojeto de transposição das águas 
do Rio São Francisco quando confrontados indicam que  
a) as perspectivas de sucesso dependem integralmente do desenvolvimento 
tecnológico prévio da região do semiárido nordestino.    
b) o desenvolvimento sustentado da região receptora com a implantação do 
megaprojeto independe de ações sociais já existentes.    
c) o projeto deve limitar-se às infraestruturas de transporte de água e evitar 
induzir ou incentivar a gestão participativa dos recursos hídricos.    
d) o projeto deve ir além do aumento de recursos hídricos e remeter a um 
conjunto de ações para o desenvolvimento das regiões afetadas.    
e) as perspectivas claras de insucesso do megaprojeto inviabilizam a sua 
aplicação, apesar da necessidade hídrica do semiárido.    
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DOMÍNIOS AMBIENTAIS 

 
815. (ENEM 2003)   
A malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil 
casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Os altos 
índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre 
as quais:  
a) as características genéticas das populações locais facilitam a transmissão e 

dificultam o tratamento da doença.    
b) a falta de saneamento básico propicia o desenvolvimento do mosquito 

transmissor da malária nos esgotos não tratados.    
c) a inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor 

em seus focos impede o controle da doença.    
d) a temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial 

favorecem a proliferação do mosquito transmissor.    
e) o Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas 

para interromper sua transmissão em núcleos urbanos.    
 
816. (ENEM 1998)   
As figuras a seguir representam a variação anual de temperatura e a 
quantidade de chuvas mensais em dado lugar, sendo chamadas de 
climogramas. Neste tipo de gráfico, as temperaturas são representadas pelas 
linhas, e as chuvas pelas colunas.  
 

 

 
Leia e analise. 
A distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado nos gráficos, 
é um parâmetro importante na caracterização de um clima. 
 
A esse respeito podemos dizer que a afirmativa:  
a) está errada, pois o que importa é o total pluviométrico anual.    
b) está certa, pois, juntamente com o total pluviométrico anual, são 

importantes variáveis na definição das condições de umidade.    
c) está errada, pois a distribuição das chuvas não tem nenhuma relação com a 

temperatura.    
d) está certa, pois é o que vai definir as estações climáticas.    
e) está certa, pois este é o parâmetro que define o clima de uma dada área.   
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817. (ENEM 2012)   
A interface clima/sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento 
à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação 
harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às 
variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual a sociedade é 
suscetível de sofrer por causas climáticas. 
 

AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2010 (adaptado). 

 
Considerando o tipo de relação entre ser humano e condição climática 
apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando  
a) concentra suas atividades no setor primário.    
b) apresenta estoques elevados de alimentos.    
c) possui um sistema de transporte articulado.    
d) diversifica a matriz de geração de energia.    
e) introduz tecnologias à produção agrícola.    
   
 
818. (ENEM 2012)   
Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de 
pertencimento; ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da 
vida, às festas, às comemorações. 
 

CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2010 
(adaptado). 

 
No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com 
a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma 
concreta, apresenta uma dimensão  
a) política de apropriação efetiva do espaço.    
b) econômica de uso de recursos do espaço.    
c) privada de limitação sobre a utilização do espaço.    
d) natural de composição por elementos físicos do espaço.    
e) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço.    
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819. (ENEM 2009)   
O clima é um dos elementos fundamentais não só na caracterização das 
paisagens naturais, mas também no histórico de ocupação do espaço 
geográfico. 
 
Tendo em vista determinada restrição climática, a figura que representa o uso 
de tecnologia voltada para a produção é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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820. (ENEM 2009)  

 Na figura, observa-se uma classificação de regiões da América do Sul 

segundo o grau de aridez verificado. 

 

 
 

Em relação às regiões marcadas na figura, observa-se que  

a) a existência de áreas superáridas, áridas e semiáridas é resultado do 
processo de desertificação, de intensidade variável, causado pela ação 
humana.    
b) o emprego de modernas técnicas de irrigação possibilitou a expansão da 
agricultura em determinadas áreas do semiárido, integrando-as ao comércio 
internacional.    
c) o semiárido, por apresentar deficit de precipitação, passou a ser habitado a 
partir da Idade Moderna, graças ao avanço científico e tecnológico.    
d) as áreas com escassez hídrica na América do Sul se restringem às regiões 
tropicais, onde as médias de temperatura anual são mais altas, justificando a 
falta de desenvolvimento e os piores indicadores sociais.    
e) o mesmo tipo de cobertura vegetal é encontrado nas áreas superáridas, 
áridas e semiáridas, mas essa cobertura, embora adaptada às condições 
climáticas, é desprovida de valor econômico.    
 

 

 

 

 

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/Geografia 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

393 

 

821. (ENEM 2011)   

 
 
A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma 
brasileiro que, no entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. 
Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse 
bioma foi  
a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação 

na região Sudeste.    
b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do 

Brasil.    
c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade 

canavieira no Nordeste brasileiro.    
d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, 

extraída principalmente no Sul do Brasil.    
e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na 

região Sudeste.   
 

822. (ENEM 2006)   
Entre 8 mil e 3 mil anos atrás, ocorreu o desaparecimento de grandes 
mamíferos que viviam na América do Sul. Os mapas a seguir apresentam a 
vegetação dessa região antes e depois de uma grande mudança climática que 
tornou essa região mais quente e mais úmida. 

 

As hipóteses a seguir foram levantadas para explicar o desaparecimento dos 
grandes mamíferos na América do Sul. 
 
I. Os seres humanos, que só puderam ocupar a América do Sul depois que o 

clima se tornou mais úmido, mataram os grandes animais. 
II. Os maiores mamíferos atuais precisam de vastas áreas abertas para 

manterem o seu modo de vida, áreas essas que desapareceram da América 
do Sul com a mudança climática, o que pode ter provocado a extinção dos 
grandes mamíferos sul-americanos. 
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III. A mudança climática foi desencadeada pela queda de um grande 
asteroide, a qual causou o desaparecimento dos grandes mamíferos e das 
aves. 
 
É cientificamente aceitável o que se afirma  
a) apenas em I.    
b) apenas em II.    
c) apenas em III.    
d) apenas em I e III.    
e) em I, II e III.    
 
823. (ENEM 2016)   
O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de 
biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das 
regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para conservação. O 
conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos 
direcionados para conservação, como objetivo de apresentar os chamados 
“pontos quentes”, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de 
direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies 
que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. 
 

PINTO, P.P.; DINIZ-FILHO, J. A. F. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos 
cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade 

cultural. Goiânia: Vieira. 2005 (adaptado). 
 
 
A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a  
a) intensificação da atividade turística.    
b) implantação de parques ecológicos.    
c) exploração dos recursos minerais.    
d) elevação do extrativismo vegetal.    
e) expansão da fronteira agrícola.    
   
824. (ENEM 2015)   

 
 
No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas 
características físicas e do modo de ocupação do território, apresentam 
problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o problema ambiental 
destacado no mapa indica  
a) desertificação das áreas afetadas.    
b) poluição dos rios temporários.    
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c) queimadas dos remanescentes vegetais.    
d) desmatamento das matas ciliares.    
e) contaminação das águas subterrâneas.    
   
825. (ENEM 2011)   
A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para 
sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil 
quilômetros quadrados ao ano, na última década do século XX, para que uma 
pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio 
natural do país está sendo torrado. 
 

AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

 
Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o 
problema ambiental descrito é:  
a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas 

empresas mineradoras.    
b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas 

mecanizadas.    
c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região 

Norte ao restante do país.    
d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados 

povos da floresta.    
e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair 

empresas nacionais e estrangeiras.    
 

AGRICULTURA 

 
826. (ENEM 2016)   
Participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. Certa hora, alguém 
pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e a atual. A 
resposta dele surpreendeu a todos: “Não há diferença alguma. A música 

caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no 
campo, e a música não mente. O que mudou não foi a música, mas a vida no 
campo”. Faz todo sentido: a música caipira de raiz exalava uma solidão, um 
certo distanciamento do país “moderno”. Exigir o mesmo de uma música feita 
hoje, num interior conectado, globalizado e rico como o que temos, é 
impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete seu próprio tempo. 
 

BARCINSKI. A. Mudou a música ou mudaram os caipiras?  
Folha de São Paulo, 4 jun. 2012 (adaptado). 

 
 
A questão cultural indicada no texto ressalta o seguinte aspecto 
socioeconômico do atual campo brasileiro:  
a) Crescimento do sistema de produção extensiva.    
b) Expansão de atividades das novas ruralidades.    
c) Persistência de relações de trabalho compulsório.    
d) Contenção da política de subsídios agrícolas.    
e) Fortalecimento do modelo de organização cooperativa.    
   
827. (ENEM 2013)   
Texto I 
A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais 
concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 
46% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios 
improdutivos e grandes propriedades, que não cumprem a função social, como 
determina a Constituição de 1988. Também ocupamos as fazendas que têm 
origem na grilagem de terras públicas. 
 

Disponível em: www.mst.org.br. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 
 
Texto II 
O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja: quanto 
menor o negócio mais difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os 
encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e 
sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gere 
emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma 
agrária. 

 
LESSA, C. Disponível em: www.observadorpolítico.org.br.  

Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 
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Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária 
se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária, 
respectivamente, à  
a) redução do inchaço urbano e à crítica ao minifúndio camponês.    
b) ampliação da renda nacional e à prioridade ao mercado externo.    
c) contenção da mecanização agrícola e ao combate ao êxodo rural.    
d) privatização de empresas estatais e ao estímulo ao crescimento econômico.    
e) correção de distorções históricas e ao prejuízo ao agronegócio.   
 
828. (ENEM 2006)   
Em certas regiões litorâneas, o sal é obtido da água do mar pelo processo de 
cristalização por evaporação. Para o desenvolvimento dessa atividade, é mais 
adequado um local  
a) plano, com alta pluviosidade e pouco vento.    
b) plano, com baixa pluviosidade e muito vento.    
c) plano, com baixa pluviosidade e pouco vento.    
d) montanhoso, com alta pluviosidade e muito vento.    
e) montanhoso, com baixa pluviosidade e pouco vento.    
 
 
 
829. (ENEM 2013)   

 
 
Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações 
provocadas no espaço geográfico. O objetivo imediato da técnica agrícola 
utilizada é  
a) controlar a erosão laminar.    
b) preservar as nascentes fluviais.    
c) diminuir a contaminação química.    
d) incentivar a produção transgênica.    
e) implantar a mecanização intensiva.    
   
830. (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. 

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.    
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FONTES DE ENERGIA 

 
831. (ENEM 2009)   
A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em 
diferentes formas, para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de 
energia pelas indústrias cresceu mais de quatro vezes no período entre 1970 e 
2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar 
e eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a possibilidade de instalação de 
usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em 
consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações 
locais. 
 

RICARDO, B.; CAMPANILI, M. Almanaque Brasil Socioambiental. 
São Paulo: Instituto Socioambiental, 2007 (adaptado). 

 
Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em 
região que abrange diversas quedas d’água em rios cercados por mata, 
alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina 
termelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina 
hidrelétrica nessa região, inclui-se  
a) a poluição da água por metais da usina.    
b) a destruição do habitat de animais terrestres.    

c) o aumento expressivo na liberação de 2CO  para a atmosfera.    

d) o consumo não renovável de toda água que passa pelas turbinas.    
e) o aprofundamento no leito do rio, com a menor deposição de resíduos no 

trecho de rio anterior à represa.    
   
832. (ENEM 2002)   
Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. 
Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. 
Na conversão direta solar-elétrica são células fotovoltaicas que produzem 
tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm 
em comum o fato de  
a) não provocarem impacto ambiental.    
b) independerem de condições climáticas.    
c) a energia gerada poder ser armazenada.    
d) utilizarem fontes de energia renováveis.    
e) dependerem das reservas de combustíveis fósseis.    
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ESTRUTURA PRODUTIVA 

 
833. (ENEM 2010)  
 No dia 28 de fevereiro de 1985, era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, 
pertencente e diretamente operada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 
na região Norte do país, ligando o interior ao principal porto da região, em 
São Luís. Por seus, aproximadamente, 900 quilômetros de linha, passam, 
hoje, 5353 vagões e 100 locomotivas. 
 

Dísponivel em: http://www.transportes.gov.br.  
Acesso em 27 jul. 2010 (adaptado). 

 
A ferrovia em questão é de extrema importância para a logística do setor 
primário da economia brasileira, em especial para porções dos estados do 
Pará e Maranhão. 
Um argumento que destaca a importância estratégica dessa porção do 
território é a  
a) produção de energia para as principais áreas industriais do país.    
b) produção sustentável de recursos minerais não metálicos.    
c) capacidade de produção de minerais metálicos.    
d) logística de importação de matérias-primas industriais.    
e) produção de recursos minerais energéticos.    
 
834. (ENEM 2015)   
O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o 

mercado é só um instrumento econômico, que se emprega de forma indistinta 
tanto no capitalismo como no socialismo. Porém os próprios chineses já estão 
sentindo, na sua sociedade, o seu real significado: o mercado não é algo 
neutro, ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para 
a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o 
articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como 
modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da 
sociedade chinesa. 
 

OLIVEIRA, A. A Revolução Chinesa. Caros Amigos, 31 jan. 2011 (adaptado). 
 
No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como 
antagônicas à construção de um país socialista. Nesse contexto, a 
característica fundamental do socialismo, à qual o modelo econômico chinês 
atual se contrapõe é a  
a) desestatização da economia.    
b) instauração de um partido único.    
c) manutenção da livre concorrência.    
d) formação de sindicatos trabalhistas.    
e) extinção gradual das classes sociais.    
   
835. (ENEM 2011)   
Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em 
dia, indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, um maior 
número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços 
se acelera. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a sua 
capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando 
em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. 
 
GROSSARD, C. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 3, nº 36, 2010 (adaptado). 

 
A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, 
principalmente nas áreas urbanas, o que, associado a modos incorretos de 
deposição,  
a) provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando assim 
graves problemas socioambientais, que se adensarão com a continuidade da 
cultura do consumo desenfreado.    
b) produz efeitos perversos nos ecossistemas, que são sanados por cadeias 
de organismos decompositores que assumem o papel de eliminadores dos 
resíduos depositados em lixões.    
c) multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a 
ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema de 
deposição de resíduos nas grandes cidades.    
d) estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número de 
pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na 

cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos.    
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e) possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados 
a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, 
financiados por instituições da sociedade civil ou pelo poder público.    

   
836. (ENEM 2010)   
O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais industrializados do 
mundo (EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), a União 
Europeia e os principais emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, 
Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e 
Turquia). Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais 
de decisão e consulta. 
 

ALLAN. R. Crise global. Dísponivel em: 
http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2010. 

 
Entre os países emergentes que formam o G-20, estão os chamados BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia e China), termo criado em 2001 para referir-se aos 
países que  
a) apresentam características econômicas promissoras para as próximas 

décadas.    
b) possuem base tecnológica mais elevada.    
c) apresentam índices de igualdade social e econômica mais acentuados.    
d) apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia 

global.    
e) possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial.    
 
837. (ENEM 2016)   
Dados recentes mostram que muitos são os países periféricos que dependem 
dos recursos enviados pelos imigrantes que estão nos países centrais. Grande 
parte dos países da América Latina, por exemplo, depende hoje das remessas 
de seus imigrantes. Para se ter uma ideia mais concreta, recentes dados 

divulgados pela ONU revelaram que somente os indianos recebem 10  bilhões 

de dólares de seus compatriotas no exterior. No México, segundo maior 

volume de divisas, esse valor chega a 9,9  bilhões de dólares e nas Filipinas, o 

terceiro, a 8,4  bilhões. 

 
HAESBAERT. R.; PORTO-GONÇALVES, C. W. A nova des-ordem mundial. 

 São Paulo: Edunesp, 2006. 
 
Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo 
descrito, na transição do século XX para o século XXI, foi o(a)  
a) integração de culturas distintas.    
b) avanço técnico das comunicações.    
c) quebra de barreiras alfandegárias.    
d) flexibilização de regras trabalhistas.    
e) desconcentração espacial da produção.     
   
838. (ENEM 2016)   
A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem 
acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica 
molecular-digital do que resulta a permanência da má distribuição da renda: 
exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos 
estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just in time dos 
fabricantes e distribuidores de bebidas, mas para realizar o valor de tais 
mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. 
Combinam-se, pois, acumulação molecular-digital com o puro uso da força de 
trabalho. 
 

OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista e o ornitorrinco. 
 Campinas: Boitempo, 2003. 

 
 
Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego 
e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo(a)  
a) crise bancária e o fortalecimento do capital industrial.    
b) inovação toyotista e a regularização do trabalho formal.    

c) impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva.    
d) emergência da globalização e a expansão do setor secundário.    
e) diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior.    
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839. (ENEM 2016)   

 
 
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.    
   
840. (ENEM 2015)   

 
 
Na charge há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionada 
ao  
a) elevado preço das mercadorias no comércio.    
b) aumento da demanda por produtos naturais.    
c) crescimento da produção de alimentos.    
d) hábito de adquirir derivados industriais.    
e) uso de agrotóxicos nas plantações.    
   
841. (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. 
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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.    
   

842. (ENEM 2015)   
No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um 
sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um 
papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma 
presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas 
avançadas resulta nessa globalização perversa. 
 

SANTOS, M. Por uma outra globalização. 
 Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado). 

 
Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho 
advindas das transformações citadas no texto estão presentes, 
respectivamente, em:  
a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral.    
b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais.    
c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos 

qualificados.    
d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal.    
e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego.    
   
 
843. (ENEM 2015)   
Atualmente, as represálias econômicas contra as empresas de informática 
norte-americanas continuam. A Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados 
Unidos de compartilhamento de carros; na China, o governo explicou que os 
equipamentos e serviços de informática norte-americanos representam uma 
ameaça, pedindo que as empresas estatais não recorram a eles. 
 

SCHILLER, D. Disponível em: www.diplomatique.org.br. 
 Acesso em: 11 nov. 2014 (adaptado). 

 
 
As ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam preocupação com 
o(a)  
a) subsídio industrial.    
b) hegemonia cultural.    
c) protecionismo dos mercados.    
d) desemprego tecnológico.    
e) segurança dos dados.    
   
844. (ENEM 2014)   

 
 
Na imagem, é ressaltado, em tom mais escuro, um grupo de países que na 
atualidade possuem características político-econômicas comuns, no sentido de  
a) adotarem o liberalismo político na dinâmica dos seus setores públicos.    
b) constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à social-democracia.    
c) instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias 

emergentes.    
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d) promoverem a integração representativa dos diversos povos integrantes de 
seus territórios.    
e) apresentarem uma frente de desalinhamento político aos polos dominantes 
do sistema-mundo.    

 
845. (ENEM 2012)   

A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da 
produção industrial, uma das manifestações do desdobramento da divisão 
territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se mais 
complexa, estendendo-se, sobretudo, para novas áreas do Sul e para alguns 
pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. 
 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2002 (fragmento). 

 
Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração 
territorial descrito no texto é:  
a) Obsolescência dos portos.    
b) Estatização de empresas.    
c) Eliminação de incentivos fiscais.    
d) Ampliação de políticas protecionistas.    
e) Desenvolvimento dos meios de comunicação.  
 
   
846. (ENEM 2014)   
A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que começa a ser construída apenas 
em 1905, foi criada, ao contrário das outras grandes ferrovias paulistas, para 
ser uma ferrovia de penetração, buscando novas áreas para a agricultura e 
povoamento. Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias, que 
eram vistas apenas como auxiliadoras da produção cafeeira. 
 

CARVALHO, D. F. Café, ferrovias e crescimento populacional: o florescimento 
da região noroeste paulista. Disponível em: 

www.historica.arquivoestado.sp.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2012. 
 
Essa nova orientação dada à expansão ferroviária, durante a Primeira 
República, tinha como objetivo a  
a) articulação de polos produtores para exportação.    
b) criação de infraestrutura para atividade industrial.    
c) integração de pequenas propriedades policultoras.    
d) valorização de regiões de baixa densidade demográfica.    
e) promoção de fluxos migratórios do campo para a cidade.    
   
847. (ENEM 2012)   
A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar 
no porto de Santos é igual a 11 anos — isso, contando somente o intervalo de 
janeiro a outubro de 2011. O problema não foi registrado somente neste ano. 
Desde 2006 a perda de tempo supera uma década. 
 

Folha de S. Paulo, 25 dez. 2011 (adaptado). 
 

A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a produção 
quanto para o transporte. No que se refere à territorialização da produção no 
Brasil contemporâneo, uma dessas consequências é a  
a) realocação das exportações para o modal aéreo em função da rapidez.    
b) dispersão dos serviços financeiros em função da busca de novos pontos de 
importação.    
c) redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para 
o escoamento.    
d) priorização do comércio com países vizinhos em função da existência de 
fronteiras terrestres.    
e) estagnação da indústria de alta tecnologia em função da concentração de 
investimentos na infraestrutura de circulação.   
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848. (ENEM 2004)   
O crescimento da demanda por energia elétrica no Brasil tem provocado 
discussões sobre o uso de diferentes processos para sua geração e sobre 
benefícios e problemas a eles associados. Estão apresentados no quadro 
alguns argumentos favoráveis (ou positivos, P1, P2 e P3) e outros desfavoráveis 
(ou negativos, N1, N2 e N3) relacionados a diferentes opções energéticas. 
 

Argumentos favoráveis Argumentos desfavoráveis 

P1 

Elevado potencial no país do 

recurso utilizado para a 

geração de energia. 

N1 

Destruição das áreas de 

lavoura e deslocamento de 

populações. 

P2 

Diversidade dos recursos 

naturais que pode utilizar 

para a geração de energia. 

N2 Emissão de poluentes. 

P3 Fonte renovável de energia. N3 

Necessidade de condições 

climáticas adequadas para 

sua instalação. 

Ao se discutir a opção pela instalação, em uma dada região, de uma usina 
termoelétrica, os argumentos que se aplicam são  
a) P1 e N2.    
b) P1 e N3.    
c) P2 e N1.    
d) P2 e N2.    
e) P3 e N3.    

 
849. (ENEM 2014)   

 
 
A imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia, correspondentes a que 
processo de intervenção no espaço?  
a) Expansão das áreas agricultáveis, com uso intensivo de maquinário e 

insumos agrícolas.    
b) Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por 

esgoto doméstico.    
c) Ampliação da capacidade de geração de energia, com alteração do 

ecossistema local.    
d) Impermeabilização do solo pela construção civil nas áreas de expansão 

urbana.    
e) Criação recente de grandes parques industriais de mediano potencial 

poluidor.    
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850. (ENEM 2011)   
SOBRADINHO 
 
O homem chega, já desfaz a natureza 
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 
O São Francisco lá pra cima da Bahia 
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar 
E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que 
dizia que o Sertão ia alagar. 
 

SÁ E GUARABYRA. Disco Pirão de peixe com pimenta. 
 Som Livre, 1977 (adaptado). 

 
O trecho da música faz referência a uma importante obra na região do rio São 
Francisco. Uma consequência socioespacial dessa construção foi  
a) a migração forçada da população ribeirinha.    
b) o rebaixamento do nível do lençol freático local.    
c) a preservação da memória histórica da região.    
d) a ampliação das áreas de clima árido.    
e) a redução das áreas de agricultura irrigada. 
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URBANIZAÇÃO E POPULAÇÃO 

 
851. (ENEM 2013)   

 
 
O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica:  
a) Decréscimo da população absoluta.    
b) Redução do crescimento vegetativo.    
c) Diminuição da proporção de adultos.    
d) Expansão de políticas de controle da natalidade.    
e) Aumento da renovação da população economicamente ativa.    
 
852. (ENEM 2013)   

 
 
Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos 
socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais 
envolvendo povos indígenas se explica pela  
a) fertilização natural dos solos.    
b) expansão da fronteira agrícola.    
c) intensificação da migração de retorno.    
d) homologação de reservas extrativistas.    
e) concentração histórica da urbanização.    
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853. (ENEM 2016)   
O número de filhos por casal diminui rapidamente. Para a maioria dos 
economistas, isso representa um alerta para o futuro. 
 

 
 
Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno 
demográfico ilustrado é a diminuição da  
a) oferta de mão de obra nacional.    
b) média de expectativa de vida.    
c) disponibilidade de serviços de saúde.    
d) despesa de natureza previdenciária.     
e) imigração de trabalhadores qualificados.    
 

854. (ENEM 2016)   
Texto I 
 

Mais de 50  mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro 

semestre de 2015. Budapeste lançou os “trabalhos preparatórios” para a 

construção de um muro de quatro metros de altura e 175 km  ao longo de 

sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações 
Exteriores. “Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da 

imigração é muito demorada, e a Hungria não pode esperar. Temos que agir”, 
justificou o ministro. 
 

Disponível em: www.portugues.rfi.fr. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 
 
Texto II 
 
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) critica as 
manifestações de xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi 
invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a 
respeitarem as leis e a não “roubarem” os empregos dos húngaros. Para o 
ACNUR, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada 
por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo do país. 
 
Disponível em: http://pt.euronews.com. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 
 
 
O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pelo ACNUR 
por ser considerado um caminho para o(a)  
a) alteração do regime político.    
b) fragilização da supremacia nacional.    
c) expansão dos domínios geográficos.    
d) cerceamento da liberdade de expressão.    
e) fortalecimento das práticas de discriminação.    
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855. (ENEM 2011)   
As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas 
décadas do século XX, expressam aspectos particularmente importantes da 
problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se 
indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, 
envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e 
trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades 
semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo 
culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. 
 

IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 
 
A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel 
importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. 
Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política 
migratória atual dos países desenvolvidos são  
a) a busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a 

imigração.    
b) a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para 

os imigrantes.    
c) o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos 

imigrantes.    
d) a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados.    
e) a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas 

sociais.    
   
856. (ENEM 2006)   
Tendências nas migrações internacionais 
 
O relatório anual (2002) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) revela transformações na origem dos fluxos migratórios. 
Observa-se aumento das migrações de chineses, filipinos, russos e ucranianos 
com destino aos países membros da OCDE. Também foi registrado aumento de 
fluxos migratórios provenientes da América Latina. 

 Trends in international migration - 2002. Internet: <www.ocde.org> 
(com adaptações). 

 
No mapa seguinte, estão destacados, com a cor preta, os países que mais 
receberam esses fluxos migratórios em 2002. 

 

As migrações citadas estão relacionadas, principalmente, à  
a) ameaça de terrorismo em países pertencentes à OCDE.    
b) política dos países mais ricos de incentivo à imigração.    
c) perseguição religiosa em países muçulmanos.    
d) repressão política em países do Leste Europeu.    
e) busca de oportunidades de emprego.    
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857. (ENEM 2005)   

 

 

As tiras ironizam uma célebre fábula e a conduta dos governantes. Tendo 
como referência o estado atual dos países periféricos, pode-se afirmar que 
nessas histórias está contida a seguinte ideia:  

a) Crítica à precária situação dos trabalhadores ativos e aposentados.    
b) Necessidade de atualização crítica de clássicos da literatura.    
c) Menosprezo governamental com relação a questões ecologicamente 
corretas.    
d) Exigência da inserção adequada da mulher no mercado de trabalho.    
e) Aprofundamento do problema social do desemprego e do subemprego.    
 

858. (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 do 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.    
   
859. (ENEM 2014)   
No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades 
é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas 
pessoas, que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes, 
são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os 
bairros mais afastados. 

 
RÉMOND, R. O século XIX. São Paulo: Cultrix, 1989 (adaptado). 

 
Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é a  
a) criação de condomínios fechados de moradia.    
b) decadência das áreas centrais de comércio popular.    
c) aceleração do processo conhecido como cercamento.    
d) ampliação do tempo de deslocamento diário da população.    
e) contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória.    
 
 
 

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/Geografia 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

409 

 
   
860. (ENEM 2011)   
Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas 
fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais 
de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

MARTINS, A. R. A favela como um espaço da cidade. Disponível em: 
http://www.revistaescola.abril.com.br. Acesso em: 31 jul. 2010. 

 
A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento 
territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido  

a) o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias 
para atender as necessidades básicas dos moradores.    

b) a organização de associações de moradores interessadas na melhoria do 
espaço urbano e financiadas pelo poder público.    

c) a presença de ações referentes à educação ambiental com consequente 
preservação dos espaços naturais circundantes.    

d) a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos 
com consequentes perdas materiais e humanas.    

e) o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses espaços com 
a resultante multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro.    

   
861. (ENEM 2011)  
O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos 
fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo 
infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. 
Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma 
economia moderna. 
 

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado). 
 
O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo 
econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da  
a) industrialização voltada para o setor de base.    
b) economia da borracha no sul da Amazônia.    
c) fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado.    
d) exploração mineral na Chapada dos Guimarães.    
e) extrativismo na região pantaneira.    
 
862. (ENEM 2014)   

 
O fluxo migratório representado está associado ao processo de  
a) fuga de áreas degradadas.    
b) inversão da hierarquia urbana.    
c) busca por amenidades ambientais.    
d) conurbação entre municípios contíguos.    
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e) desconcentração dos investimentos produtivos.    
  
863. (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, E. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles 

brasileiras. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 12 ago. 2009 

(adaptado). 

 

Uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas, que 

determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico, é a 

instituição das chamadas cidades globais, que se caracterizam por  

a) possuírem o mesmo nível de influência no cenário mundial.    
b) fortalecerem os laços de cidadania e solidariedade entre os membros das 
diversas comunidades.    
c) constituírem um passo importante para a diminuição das desigualdades 
sociais causadas pela polarização social e pela segregação urbana.    
d) terem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da 
economia, desencadeado a partir do final dos anos 1970.    
e) terem sua origem diretamente relacionada ao processo de colonização 
ocidental do século XIX.    
   
864. (ENEM 2000)   
Um dos grandes problemas das regiões urbanas é o acúmulo de lixo sólido e 
sua disposição. Há vários processos para a disposição do lixo, dentre eles 
aterro sanitário, o depósito a céu aberto e a incineração. Cada um deles 
apresenta vantagens e desvantagens. 
 
Considere as seguintes vantagens de métodos de disposição do lixo: 
 
I. diminuição do contato humano direto com o lixo; 
II. produção de adubo para agricultura; 
III. baixo custo operacional do processo; 
IV. redução do volume de lixo. 
 
A relação correta entre cada um dos processos para a disposição do lixo e as 
vantagens apontadas é:  
a) I - aterro sanitário; II - depósito a céu aberto; I – Incineração;    
b) I – aterro sanitário; III – depósito a céu aberto; IV – Incineração;    
c) II – aterro sanitário; IV – depósito a céu aberto; I – Incineração;    
d) II – aterro sanitário; I – depósito a céu aberto; IV – Incineração;    
e) III – aterro sanitário; II – depósito a céu aberto; I – Incineração;    
   
865. (ENEM 2000)   
Em certa cidade, algumas de suas principais vias têm a designação "radial" ou 

"perimetral", acrescentando-se ao nome da via uma referência ao ponto 
cardeal correspondente. 
As ruas 1 e 2 estão indicadas no esquema abaixo, em que não estão 
explicitados os pontos cardeais.  

 

Os nomes corretos das vias 1 e 2 podem, respectivamente, ser:  
a) perimetral sul, radial leste.    
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b) perimetral sul, radial oeste.    
c) perimetral norte, radial oeste.    
d) radial sul, perimetral norte.    
e) radial sul, perimetral oeste.    

 
866. (ENEM 2014)   
A convecção na Região Amazônica é um importante mecanismo da atmosfera 
tropical e sua variação, em termos de intensidade e posição, tem um papel 
importante na determinação do tempo e do clima dessa região. A nebulosidade 
e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. 
FISCH, G.; MARENGO, J. A.; NOBRE, C. A. “Uma revisão geral sobre o clima da  

 
Amazônia”. Acta Amazônica, v. 28, n. 2, 1998 (adaptado). 

 
O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do 
espaço físico de  
a) resfriamento da umidade da superfície.    
b) variação da amplitude de temperatura.    
c) dispersão dos ventos contra-alísios.    
d) existência de barreiras de relevo.    
e) convergência de fluxos de ar.    

   
867. (ENEM 2013)   
Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de 
acréscimos técnicos que renovam a sua materialidade, como resultado e 
condição, ao mesmo tempo, dos processos econômicos e sociais em curso. 

SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L. O Brasil: território e sociedade do século XXI. 
Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado). 

 
A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações 
significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais e 
econômicos sobre comunidades locais, e com maior intensidade, na Amazônia 
Legal, com a  
a) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados.    
b) ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos.    
c) construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira.    
d) instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de 

comunicação.    
e) formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação 

móvel na região.    
   
868. (ENEM 2007)   

A tabela a seguir representa, nas diversas regiões do Brasil, a porcentagem de 

mães que, em 2005, amamentavam seus filhos nos primeiros meses de vida. 

 

Ao ingerir leite materno, a criança adquire anticorpos importantes que a 

defendem de doenças típicas da primeira infância. Nesse sentido, a tabela 

mostra que, em 2005, percentualmente, as crianças brasileiras que estavam 

mais protegidas dessas doenças eram as da região; 

a) Norte.    
b) Nordeste.    
c) Sudeste.    
d) Sul.    
e) Centro-Oeste.    
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GLOBALIZAÇÃO E CIDADANIA 

 
869. (ENEM 2015)  
 Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 
4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os valores das casas 
despencaram em quase todos os EUA e muitas famílias acabaram devendo 
mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma 
espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das 
casas. Em Cleveland, foi como se um “Katrina financeiro” atingisse a cidade. 
Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem 
nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se 
enfileiraram casas abandonadas. 
 

HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 
 
 
Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, 

devido ao(à)  
a) superprodução de bens de consumo.    
b) colapso industrial de países asiáticos.    
c) interdependência do sistema econômico.    
d) isolamento político dos países desenvolvidos.    
e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento.   
 
870. (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 Iorque 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: Educador, 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 da informação.    
e) gestão centralizada e protecionismo econômico.    
 

871. (ENEM 2013)   
Disneylândia  
 
Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong-Kong 
E produzem com matéria-prima brasileira 
Para competir no mercado americano 
[...] 
Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné 
Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul 
[...] 
Crianças iraquianas fugidas da guerra 
Não obtêm visto no consulado americano do Egito 
Para entrarem na Disneylândia 
 

ANTUNES, A. Disponível em: www.radio.uol.com.br.  
Acesso em: 3 fev. 2013 (fragmento). 

 
Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das 
seguintes situações:  
a) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo.    
b) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais.    
c) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras 
fitossanitárias.    
d) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema 
financeiro.    
e) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades 
nacionais.    
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872. (ENEM 2014)   
Existe uma cultura política que domina o sistema e é fundamental para 
entender o conservadorismo brasileiro. Há um argumento, partilhado pela 
direita e pela esquerda, de que a sociedade brasileira é conservadora. Isso 
legitimou o conservadorismo do sistema político: existiriam limites para 
transformar o país, porque a sociedade é conservadora, não aceita mudanças 
bruscas. Isso justifica o caráter vagaroso da redemocratização e da 
redistribuição da renda. Mas não é assim. A sociedade é muito mais avançada 
que o sistema político. Ele se mantém porque consegue convencer a sociedade 
de que é a expressão dela, de seu conservadorismo. 
 

NOBRE, M. Dois ismos que não rimam. Disponível em: www.unicamp.br. 

Acesso em: 28 mar. 2014 (adaptado). 
 
A característica do sistema político brasileiro, ressaltada no texto, obtém sua 
legitimidade da  
a) dispersão regional do poder econômico.    
b) polarização acentuada da disputa partidária.    
c) orientação radical dos movimentos populares.    
d) condução eficiente das ações administrativas.    
e) sustentação ideológica das desigualdades existentes.    
 
873. (ENEM 2009)   

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.    

 
874. (ENEM 1999)   
Um agricultor adquiriu alguns alqueires de terra para cultivar e residir no local. 
O desenho a seguir representa parte de suas terras. 

 

Pensando em construir sua moradia no lado I do rio e plantar no lado II, o 
agricultor consultou seus vizinhos e escutou as frases a seguir. Assinale a frase 
do vizinho que deu a sugestão mais correta.  
a) "O terreno só se presta ao plantio, revolvendo o solo com arado"    
b) "Não plante neste local, porque é impossível evitar a erosão"    
c) "Pode ser utilizado, desde que se plante em curvas de nível"    
d) "Você perderá sua plantação, quando as chuvas provocarem inundação"    
e) "Plante forragem para pasto"    
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875. (ENEM 1999)   
Uma pesquisadora francesa produziu o seguinte texto para caracterizar nosso 
país: 
 
O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do 
hemisfério Sul. Ele faz parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de 
seus estados mais meridionais, ao sul de São Paulo. O Brasil dispõe de vastos 
territórios subpovoados, como o da Amazônia, conhece também um 
crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não 
diminuem e uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de 
"terra de contrastes", o Brasil é um país moderno do Terceiro Mundo, com 
todas as contradições que isso tem por consequência. 
 

 ([Adaptado de] DROULERS, Martine. Dictionnaire geopolitique des 
états. Organizado por Yves Lacoste. Paris: Éditions Flamarion, 1995) 

 
O Brasil é qualificado como uma "terra de contrastes" por  
a) fazer parte do mundo tropical, mas ter um crescimento urbano semelhante 
ao dos países temperados.    
b) não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país com 
grande extensão de fronteiras terrestres e de costa.    
c) possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país 
moderno do Terceiro Mundo.    
d) possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos 
econômicos e tecnológicos para explorá-los.    
e) ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão 
territorial e predomínio de atividades rurais.    
 
876. (ENEM 2009)   

Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu (100-170 d.C.) 

afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do 

universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em 

órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os 

problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e 

astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), ao encontrar inexatidões 

na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o 

Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os 

planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo 

matemático alemão Johannes Kepler (1571- 1630), depois de estudar o 

planeta Marte por cerca de trinta anos, verificou que a sua órbita é elíptica. 

Esse resultado generalizou-se para os demais planetas.  

 

A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que  

a) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e 
tradicionais.    
b) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto 
político do Rei Sol.    
c) Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e 
amplamente incentivada pelas autoridades.    
d) Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão 
econômica e científica da Alemanha.    
e) Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, 
pôde ser testada e generalizada.    
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877. (ENEM 2008)  
 A vida na rua como ela é 
 
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizou, em 
parceria com a ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na 

rua, tendo sido ouvidas 31.992  pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse 

levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever 

(74%),  que apenas 15,1%  vivem de esmolas e que, entre os moradores de 

rua que ingressaram no ensino superior, 0,7%  se diplomou. Outros dados da 

pesquisa são apresentados nos quadros a seguir. 
 

 

 

As informações apresentadas no texto são suficientes para se concluir que  
a) as pessoas que vivem na rua e sobrevivem de esmolas são aquelas que 

nunca estudaram.    
b) as pessoas que vivem na rua e cursaram o ensino fundamental, completo 

ou incompleto, são aquelas que sabem ler e escrever.    
c) existem pessoas que declararam mais de um motivo para estarem vivendo 

na rua.    
d) mais da metade das pessoas que vivem na rua e que ingressaram no ensino 

superior se diplomou.    
e) as pessoas que declararam o desemprego como motivo para viver na rua 

também declararam a decepção amorosa.    
   
878. (ENEM 2008)   
Suponha que o universo tenha 15 bilhões de anos de idade e que toda a sua 
história seja distribuída ao longo de 1 ano - o calendário cósmico -, de modo 
que cada segundo corresponda a 475 anos reais e, assim, 24 dias do 
calendário cósmico equivaleriam a cerca de 1 bilhão de anos reais. Suponha, 
ainda, que o universo comece em 10. de janeiro à zero hora no calendário 
cósmico e o tempo presente esteja em 31 de dezembro às 23h59min 59,99 s. 
A escala a seguir traz o período em que ocorreram alguns eventos importantes 
nesse calendário. 

 

Se a arte rupestre representada fosse inserida na escala, de acordo com o 
período em que foi produzida, ela deveria ser colocada na posição indicada 
pela seta de número  
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/Geografia 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

416 

  
879. (ENEM 2008)   
A figura a seguir apresenta dados percentuais que integram os Indicadores 
Básicos para a Saúde, relativos às principais causas de mortalidade de 
pessoas do sexo masculino. 
 

 
 

Causas externas 
- M1 agressões 
- M2 acidentes de trânsito 
- M3 causas externas de intenção 
indeterminada 

- M4 lesões autoprovocadas 
voluntariamente 

- M5 afogamentos e submersões 
acidentais 

 
Doenças do aparelho 
respiratório 
- M10 doenças crônicas das vias 
aéreas inferiores 

- M11 pneumonia 

Doenças do aparelho 
circulatório  
 
- M6 doenças isquêmicas do 
coração 

- M8 doenças cardiovasculares 
- M9 outras doenças cardíacas  
 
Doenças do aparelho 
digestivo 
- M7 doenças do fígado 
 

 
Internet: <tabnet.datasus.gov.br> (com adaptações). 

  
Com base nos dados, conclui-se que  
a) a proporção de mortes por doenças isquêmicas do coração é maior na faixa 
etária de 30 a 59 anos que na faixa etária dos 60 anos ou mais.    
b) pelo menos 50% das mortes na faixa etária de 15 a 29 anos ocorrem por 
agressões ou por causas externas de intenção indeterminada.    
c) as doenças do aparelho circulatório causam, na faixa etária de 60 anos ou 
mais, menor número de mortes que as doenças do aparelho respiratório.    
d) uma campanha educativa contra o consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas teria menor impacto nos indicadores de mortalidade relativos às 
faixas etárias de 15 a 59 anos que na faixa etária de 60 anos ou mais.    
e) o Ministério da Saúde deve atuar preferencialmente no combate e na 
prevenção de doenças do aparelho respiratório dos indivíduos na faixa etária 
de 15 a 59 anos.    
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QUESTÃO AMBIENTAL 

 
880. (ENEM 2009)   

Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos contendo 

elementos tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados como o 

cádmio, o chumbo e o mercúrio, componentes de pilhas e baterias, que são 

perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Quando descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias vão para aterros 

sanitários ou lixões a céu aberto, e o vazamento de seus componentes 

contamina o solo, os rios e o lençol freático, atingindo a flora e a fauna. Por 

serem bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais chegam de forma 

acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A legislação 

vigente (Resolução CONAMA no 257/1999) regulamenta o destino de pilhas e 

baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes e/ou 

importadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada tipo de 

pilha/bateria, porém o problema ainda persiste. 

 

Disponível em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 11 jul. 2009 (adaptado). 

 

Uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o 

problema da poluição ambiental por metais pesados relatado no texto seria  

a) deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou bateria como 
fonte de energia.    

b) usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa e evitar 
ingerir alimentos contaminados, especialmente peixes.    

c) devolver pilhas e baterias, após o esgotamento da energia armazenada, à 
rede de assistência técnica especializada para repasse a fabricantes e/ou 
importadores.    

d) criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, 
pontos estratégicos de coleta de baterias e pilhas, para posterior repasse a 
fabricantes e/ou importadores.    

e) exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses 
metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e ao ambiente, e 
que não sejam bioacumulativas.   

 
 
881. (ENEM 2016)   
A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio 
laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural 
foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição 
interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. 

PADUA, J. A. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental 
no Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Zahar, 2002 (adaptado). 

 
 
Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros dos séculos XVIII e 
XIX, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como  
a) ferramenta essencial para o avanço da nação.    
b) dádiva divina para o desenvolvimento industrial.    
c) paisagem privilegiada para a valorização fundiária.    
d) limitação topográfica para a promoção da urbanização.    
e) obstáculo climático para o estabelecimento da civilização.    
   
 
882. (ENEM 2004)  
 O Aquífero Guarani se estende por 1,2 milhão de km2 e é um dos maiores 
reservatórios de águas subterrâneas do mundo. O aquífero é como uma 
"esponja gigante" de arenito, uma rocha porosa e absorvente, quase 
totalmente confinada sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Ele 
recarregado nas áreas em que o arenito aflora à superfície, absorvendo água 
da chuva. Uma pesquisa realizada em 2002 pela Embrapa apontou cinco 
pontos de contaminação do aquífero por agrotóxico, conforme a figura: 
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Considerando as consequências socioambientais e respeitando as 
necessidades econômicas, pode-se afirmar que, diante do problema 
apresentado, políticas públicas adequadas deveriam  
a) proibir o uso das águas do aquífero para irrigação.    
b) impedir a atividade agrícola em toda a região do aquífero.    
c) impermeabilizar as áreas onde o arenito aflora.    
d) construir novos reservatórios para a captação da água na região.    
e) controlar a atividade agrícola e agroindustrial nas áreas de recarga.    
 
883. (ENEM 2016)   

 
 
Conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das 
usinas de dessalinização é explicada pelo(a)  
a) pioneirismo tecnológico.    
b) condição hidropedológica.    
c) escassez de água potável.    
d) efeito das mudanças climáticas.    
e) busca da sustentabilidade ambiental.    
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884. (ENEM 2014)   

 
 
A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe  
a) impedir a perfuração de poços.    
b) coibir o uso pelo setor residencial.    
c) substituir as leis ambientais vigentes.    
d) reduzir o contingente populacional na área.    
e) introduzir a gestão participativa entre os municípios.    
   
885. (ENEM 2012)   
A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda 
a água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, 
onde achamos que temos muita água, os agricultores que tentam produzir 
alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição crescente 
por água. 
 

MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, 
ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. 

 
No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram 
impactos socioambientais como  
a) redução do custo de produção.    
b) agravamento da poluição hídrica.    
c) compactação do material do solo.    
d) aceleração da fertilização natural.    
e) redirecionamento dos cursos fluviais.    
   
886. (ENEM 2011)   
Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos 
solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em 
última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a 
adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água 
executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A 
erosão causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais, em nível 
local ou até mesmo em grandes áreas. 
 

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; 
CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (adaptado). 

 
A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma 
solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. A 
prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é; 
a) a aração.    
b) o terraceamento.    
c) o pousio.    
d) a drenagem.    
e) o desmatamento.    
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887. (ENEM 2004)   
No verão de 2000 foram realizadas, para análise, duas coletas do lixo deixado 
pelos frequentadores em uma praia no litoral brasileiro. O lixo foi pesado, 
separado e classificado. Os resultados das coletas feitas estão na tabela a 
seguir. 
 

DADOS OBTIDOS 
(em área de cerca de 1900 m2) 

COLETA DE LIXO 1ª COLETA 2ª COLETA 

PESO TOTAL 8,3 kg 3,2 kg 

Itens de Plástico 399 (86,4%) 174 (88,8%) 

Itens de Vidro 10 (2,1%) 03 (1,6%) 

Itens de Metal 14 (3,0%) 07 (3,6%) 

Itens de Papel 17 (3,7%) 06 (3,0%) 

NÚMERO DE PESSOAS 
NA PRAIA 

270 80 

Adaptado de Ciência Hoje 

 
Embora fosse grande a venda de bebidas em latas nessa praia, não se 
encontrou a quantidade esperada dessas embalagens no lixo coletado, o que 
foi atribuído à existência de um bom mercado para a reciclagem de alumínio. 
Considerada essa hipótese, para reduzir o lixo nessa praia, a iniciativa que 
mais diretamente atende à variedade de interesses envolvidos, respeitando a 
preservação ambiental, seria  
a) proibir o consumo de bebidas e de outros alimentos nas praias.    
b) realizar a coleta de lixo somente no período noturno.    
c) proibir a comercialização apenas de produtos com embalagem.    
d) substituir embalagens plásticas por embalagens de vidro.    
e) incentivar a reciclagem de plásticos, estimulando seu recolhimento.    
 
   
888. (ENEM 2011)   
O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 minutos de casa para o 
trabalho, todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é 
vítima diária do trânsito de São Paulo: a cada minuto sobre a bicicleta, seus 
pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada – 
poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, 
carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. 
 

ESCOBAR, H. Sem Ar. O Estado de São Paulo. Ago. 2008. 
 
A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições 
socioambientais das do professor citado no texto apresentará uma tendência 
de  
a) ampliação da taxa de fecundidade.    
b) diminuição da expectativa de vida.    
c) elevação do crescimento vegetativo.    
d) aumento na participação relativa de idosos.    
e) redução na proporção de jovens na sociedade.    
   
889. (ENEM 2010)   
Coube aos Xavante e aos Timbira, povos indígenas do Cerrado, um recente e 
marcante gesto simbólico: a realização de sua tradicional corrida de toras (de 
buriti) em plena Avenida Paulista (SP), para denunciar o cerco de suas terras 
e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. 
 
RICARDO, B.; RICARDO, F. Povos indigenas do Brasil: 2001-2005. São Paulo: 

Instituto Socioambiental, 2006 (adaptado). 
 
A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos 
socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais, 
caracterizados pelas tensões entre  
a) a expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões Centro-
Oeste e Norte, e as leis de proteção indígena e ambiental.    
b) os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco 
organizados no Cerrado.    
c) as leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas 
leis sobre o uso capitalista do meio ambiente.    
d) os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas 
elites industriais paulistas.    
e) o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali 
sejam alvo de invasões urbanas.    

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/Geografia 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

421 

   
890. (ENEM 2010)   
A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no município 
de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior 
totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do 
Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no 
Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas 
águas da usina. 
 
BACOCCINA, D. QUEIROZ, G.: BORGES, R. Fim do leilão, começo da confusão. 

Istoé Dinheiro. Ano 13, n.o 655, 28 abri 2010 (adaptado). 
 

Os impasses, resistências e desafios associados à construção da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados  
a) ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste quando comparados às 

bacias hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.    
b) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento 

do país com os esforços para a conservação ambiental.    
c) à grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e à escassez dos 

recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras.    
d) ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de 

reconhecimento desse direito por parte das empreiteiras.    
e) ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região Norte 

e o interesse das construtoras na vinda de profissionais do Sudeste do país.    
   
891. (ENEM 2010)   
Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma 
cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde pública. 
Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo e a céu aberto, sem 
nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a 
contaminação do solo e das águas pelo chorume (líquido escuro com alta carga 
poluidora, proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo). 
 

RICARDO, B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil Socioambiental 2008. 
São Paulo, Instituto Socioambiental, 2007. 

 
Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua 
população em um lixão. Esse procedimento é considerado um problema de 
saúde pública porque os lixões  
a) causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que provém da 

decomposição.    
b) são locais propícios à proliferação de vetores de doenças, além de 

contaminarem o solo e as águas.    
c) provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da 

decomposição da matéria orgânica.    
d) são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a população 

que circula diariamente na área.    
e) são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região onde são 

instalados, o que leva à escassez de água.    
   
 
892. (ENEM 2009)   

Os Yanomami constituem uma sociedade indígena do norte da Amazônia e 

formam um amplo conjunto linguístico e cultural. Para os Yanomami, urihi, a 

“terrafloresta”, não é um mero cenário inerte, objeto de exploração econômica, 

e sim uma entidade viva, animada por uma dinâmica de trocas entre os 

diversos seres que a povoam. A floresta possui um sopro vital, wixia, que é 

muito longo. Se não a desmatarmos, ela não morrerá. Ela não se decompõe, 

isto é, não se desfaz. É graças ao seu sopro úmido que as plantas crescem. A 

floresta não está morta pois, se fosse assim, as florestas não teriam folhas. 

Tampouco se veria água. Segundo os Yanomami, se os brancos os fizerem 

desaparecer para desmatá-la e morar no seu lugar, ficarão pobres e acabarão 

tendo fome e sede. 

 

ALBERT, B. Yanomami, o espírito da floresta. Almanaque Brasil 

Socioambiental. São Paulo: ISA, 2007 (adaptado). 

 

De acordo com o texto, os Yanomami acreditam que  

a) a floresta não possui organismos decompositores.    
b) o potencial econômico da floresta deve ser explorado.    
c) o homem branco convive harmonicamente com urihi.    
d) as folhas e a água são menos importantes para a floresta que seu sopro 

vital.    
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e) Wixia é a capacidade que tem a floresta de se sustentar por meio de 
processos vitais.    
   

893. (ENEM 2001)   
Algumas medidas podem ser propostas com relação aos problemas da água: 
 
I. Represamento de rios e córregos próximo às cidades de maior porte. 
II. Controle da ocupação urbana, especialmente em torno dos mananciais. 
III. Proibição do despejo de esgoto industrial e doméstico sem tratamento nos 
rios e represas. 

IV. Transferência de volume de água entre bacias hidrográficas para atender 
as cidades que já apresentam alto grau de poluição em seus mananciais. 
 
As duas ações que devem ser tratadas como prioridades para a preservação 
da qualidade dos recursos hídricos são  
a) I e II.    
b) I e IV    
c) II e III.    
d) II e IV    
e) III e IV    
   

894. (ENEM 2008)   
O gráfico a seguir mostra a área desmatada da Amazônia, em km2, a cada 

ano, no período de 1988 a 2008. 
 

 
 
 
As informações do gráfico indicam que; 
a) o maior desmatamento ocorreu em 2004.    
b) a área desmatada foi menor em 1997 do que em 2007.    
c) a área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 1998 e 2001.    
d) a área desmatada por ano foi maior entre 1994 e 1995 do que entre 1997 
e 1998.    
e) o total de área desmatada em 1992, 1993 e 1994 é maior que 60.000 km2.    
   
895. (ENEM 2008)  
Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela 
pecuária - cerca de 35% do rebanho nacional está na região - e que pelo 
menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. Enquanto o 
custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de 2 
mil reais, o custo para derrubar igual área de floresta é estimado em 800 
reais, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras 
retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de 
pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses 
podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que 
ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual, posteriormente, foi proibido 

em áreas de floresta. 
Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com adaptações). 

 
A partir da situação-problema descrita, conclui-se que  
a) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal 
de árvores de valor comercial.    
b) um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a 
proibição do plantio de soja.    

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/Geografia 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

423 

c) a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais 
caro que o aumento da produtividade de pastagens.    

d) o superavit comercial decorrente da exportação de carne produzida na 
Amazônia compensa a possível degradação ambiental.    

e) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das 
pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia.    

   
896. (ENEM 2008)   
Uma fonte de energia que não agride o ambiente, é totalmente segura e usa 
um tipo de matéria-prima infinita é a energia eólica, que gera eletricidade a 
partir da força dos ventos. O Brasil é um país privilegiado por ter o tipo de 
ventilação necessário para produzi-Ia. Todavia, ela é a menos usada na matriz 

energética brasileira. O Ministério de Minas e Energia estima que as turbinas 
eólicas produzam apenas 0,25% da energia consumida no país. Isso ocorre 
porque ela compete com uma usina mais barata e eficiente: a hidrelétrica, que 
responde por 80% da energia do Brasil. O investimento para se construir uma 
hidrelétrica é de aproximadamente US$ 100 por quilowatt. Os parques eólicos 
exigem investimento de cerca de US$ 2 mil por quilowatt e a construção de 
uma usina nuclear, de aproximadamente US$ 6 mil por quilowatt. Instalados 
os parques, a energia dos ventos é bastante competitiva, custando R$ 200,00 
por megawatt-hora frente a R$ 150,00 por megawatt-hora das hidrelétricas e 
a R$ 600,00 por megawatt-hora das termelétricas. 

"Época", 21/4/2008 (com adaptações). 
 
De acordo com o texto, entre as razões que contribuem para a menor 
participação da energia eólica na matriz energética brasileira, inclui-se o fato 
de  
a) haver, no país, baixa disponibilidade de ventos que podem gerar energia 

elétrica.    
b) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos 

ser de aproximadamente 20 vezes o necessário para a construção de 
hidrelétricas.    

c) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos 
ser igual a 1/3 do necessário para a construção de usinas nucleares.    

d) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após a instalação de 
parques eólicos ser igual a 1,2 multiplicado pelo custo médio do megawatt-
hora obtido das hidrelétricas.    

e) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após a instalação de 
parques eólicos ser igual a 1/3 do custo médio do megawatt-hora obtido das 
termelétricas.    

   
897. (ENEM 2007)    
O artigo 10. da Lei Federal n0. 9.433/1997 (Lei das Águas) estabelece, entre 
outros, os seguintes fundamentos: 
 
I. a água é um bem de domínio público; 
II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III. em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos hídricos são o 

consumo humano e a dessedentação de animais; 
IV. a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas. 
 
 Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade 
produtiva seja a lavoura irrigada de milho e que a companhia de águas do 
município em que se encontra a fazenda colete água desse rio para abastecer 
a cidade. Considere, ainda, que, durante uma estiagem, o volume de água do 
rio tenha chegado ao nível crítico, tornando-se insuficiente para garantir o 

consumo humano e a atividade agrícola mencionada. 
 
Nessa situação, qual das medidas adiante estaria de acordo com o artigo 10. da 
Lei das Águas?  
a) Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da 

fazenda.    
b) Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir o abastecimento de 

água para consumo humano.    
c) Manter o fornecimento de água apenas para aqueles que pagam mais, já 

que a água é bem dotado de valor econômico.    
d) Manter o fornecimento de água tanto para a lavoura quanto para o consumo 

humano, até o esgotamento do rio.    
e) Interromper o fornecimento de água para a lavoura e para o consumo 

humano, a fim de que a água seja transferida para outros rios.    
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898. (ENEM 2007)    
Um poeta habitante da cidade de Poços de Caldas - MG assim externou o que 
estava acontecendo em sua cidade: 
 
 Hoje, o planalto de Poços de Caldas não 
 serve mais. Minério acabou. 
 Só mancha, "nunclemais". 
 Mas estão "tapando os buracos", trazendo para 
 cá "Torta II"1, 
 aquele lixo do vizinho que você não gostaria 
 de ver jogado no quintal da sua casa. 
 Sentimentos mil: do povo, do poeta e do Brasil. 
 
 1Torta II - lixo radioativo de aspecto pastoso. 
 

 Hugo Pontes. In: M.E.M. Helene. A radioatividade e o lixo nuclear. 
São Paulo: Scipione, 2002, p. 4. 

 
A indignação que o poeta expressa no verso "Sentimentos mil: do povo, do 
poeta e do Brasil" está relacionada com  
a) a extinção do minério decorrente das medidas adotadas pela metrópole 
portuguesa para explorar as riquezas minerais, especialmente em Minas 
Gerais.    
b) a decisão tomada pelo governo brasileiro de receber o lixo tóxico oriundo 
de países do Cone Sul, o que caracteriza o chamado comércio internacional do 
lixo.    
c) a atitude de moradores que residem em casas próximas umas das outras, 
quando um deles joga lixo no quintal do vizinho.    
d) as chamadas operações tapa-buracos, desencadeadas com o objetivo de 
resolver problemas de manutenção das estradas que ligam as cidades 
mineiras.    
e) os problemas ambientais que podem ser causados quando se escolhe um 
local para enterrar ou depositar lixo tóxico.    
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899. (ENEM 2006)   
O aquífero Guarani, megarreservatório hídrico subterrâneo da América do Sul, 
com 1,2 milhão de km2, não é o "mar de água doce" que se pensava existir. 
Enquanto em algumas áreas a água é excelente, em outras, é inacessível, 
escassa ou não-potável. O aquífero pode ser dividido em quatro grandes 
compartimentos. No compartimento Oeste, há boas condições estruturais que 
proporcionam recarga rápida a partir das chuvas e as águas são, em geral, de 
boa qualidade e potáveis. Já no compartimento Norte-Alto Uruguai, o sistema 
encontra-se coberto por rochas vulcânicas, a profundidades que variam de 350 
m a 1.200 m. Suas águas são muito antigas, datando da Era Mesozoica, e não 
são potáveis em grande parte da área, com elevada salinidade, sendo que os 

altos teores de fluoretos e de sódio podem causar alcalinização do solo. 
 

 Scientific American Brasil, n∘ 47, abr./2006 (com adaptações). 

 

 

Em relação ao aquífero Guarani, é correto afirmar que  
a) seus depósitos não participam do ciclo da água.    
b) águas provenientes de qualquer um de seus compartimentos solidificam-se 

a 0 °C.    
c) é necessário, para utilização de seu potencial como reservatório de água 

potável, conhecer detalhadamente o aquífero.    
d) a água é adequada ao consumo humano direto em grande parte da área do 

compartimento Norte-Alto Uruguai.    
e) o uso das águas do compartimento Norte-Alto Uruguai para irrigação 

deixaria ácido o solo.    
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900. (ENEM 2006)  
 A situação atual das bacias hidrográficas de São Paulo tem sido alvo de 
preocupações ambientais: a demanda hídrica é maior que a oferta de água e 
ocorre excesso de poluição industrial e residencial. Um dos casos mais graves 
de poluição da água é o da bacia do alto Tietê, onde se localiza a região 
metropolitana de São Paulo. Os rios Tietê e Pinheiros estão muito poluídos, o 
que compromete o uso da água pela população. 
Avalie se as ações apresentadas adiante são adequadas para se reduzir a 
poluição desses rios. 
 
I. Investir em mecanismos de reciclagem da água utilizada nos processos 
industriais. 
II. Investir em obras que viabilizem a transposição de águas de mananciais 
adjacentes para os rios poluídos. 
III. Implementar obras de saneamento básico e construir estações de 
tratamento de esgotos. 
 
É adequado o que se propõe  
a) apenas em I.    
b) apenas em II.    
c) apenas em I e III.    
d) apenas em II e III.    
e) em I, II e III.    
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