
Questões ENEM de Geografia/Basic 2018 

 

1 – (ENEM 2016) 

  

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional municipal no Brasil 2010. Belo 

Horizonte: FJP/CEI, 2013. 

Relacionando as informações do mapa com o processo de ocupação brasileiro, as áreas 

de maior precariedade estão associadas 

a) ao fenômeno da marcha para o oeste. 

b) à divergência de poderes políticos locais. 

c) ao processo de ocupação imigratória tardia. 

d) à presença de espaços de baixo potencial produtivo. 

e) a baixos investimentos públicos em equipamentos urbanos. 

 

2 – (ENEM 2010) As secas e o apelo econômico da borracha — produto que no final do 

século XIX alcançava preços altos nos mercados internacionais — motivaram a 

movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. 

Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à Bolívia, embora a maioria 

da sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Para reagir à 

presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região a uma 

entidade internacional, o Bolivian Syndicate, iniciando violentas disputas dos dois lados 

da fronteira. O conflito só terminou em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, 

pelo qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. 

DISPONÍVEL em: www.mre.gov.br. Acesso em: 3 nov. 2008 (adaptado). 

Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se 

parte do território nacional brasileiro 

a) pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação. 

b) por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos emigrantes brasileiros na região. 

c) devido à crescente emigração de brasileiros que exploravam os seringais. 

d) em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. 

e) pela indenização que os emigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. 

 

http://www.mre.gov.br/


3 – (ENEM 2009) O trânsito nas grandes cidades se transformou em problema que exige 

criatividade e pesados investimentos. A multiplicação dos acidentes, congestionamentos 

quilométricos e a poluição urbana, por exemplo, preocupam a sociedade. A indústria, por 

sua vez, teve de investir tanto em segurança ativa, facilitando o controle do veículo pelo 

motorista, quanto passiva, a fim de diminuir as consequências dos sinistros. A 

preocupação ambiental engloba também o trânsito, mas uma solução efetiva nessa área 

não pode se restringir à escolha de combustíveis pouco poluentes. A escritora Rachel de 

Queiroz, fazendo uma reflexão bem-humorada, em artigo da revista O Cruzeiro, 

desafiava o leitor a imaginar como seriam as cidades da década de 1970 com carruagens 

puxadas por cavalos: "a poluição causada pelos excrementos dos animais literalmente 

sufocaria a todos". Disponível em: http://www.primeiramao.com.br. Acesso em: 20 set. 

2008 (adaptado). 

Com base no texto acima e na situação atual do trânsito, infere-se que 

a) os acidentes eram mais frequentes na época das carruagens, devido à falta de segurança 

nos transportes. 

b) as carruagens à tração animal em circulação têm alto impacto ambiental. 

c) o número de veículos em circulação nas grandes cidades é parte importante do 

problema. 

d) a segurança no trânsito se alcança com base numa escolha responsável da matriz 

energética. 

e) a solução para os problemas ambientais da atualidade é o retorno a meios de transporte 

antigos. 

 

4 – (Enem – 2014) 

 
Mapa do fluxo migratório da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Nota: O saldo considera apenas as pessoas que se deslocavam para o trabalho e 

retornavam aos seus municípios diariamente. BRASIL. IBGE (adaptado). Atlas do Censo 

Demográfico, 2010. 

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. 

e) desconcentração dos investimentos produtivos. 



5 – (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 Estastística 

(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 implantção 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. 

 

6 – (UFPR) Observe a figura ao lado, cujas setas indicam movimentos migratórios 

ocorridos no Brasil. As direções das flechas indicam um movimento migratório ocorrido 

por fenômenos específicos de um momento histórico da ocupação do território brasileiro. 

A dinâmica migratória representada ocorreu: 

 

http://1.bp.blogspot.com/-vLa3mkv07aU/VQVIEQcLZYI/AAAAAAAAO3M/QRy4ChNp1rY/s1600/image014.gif


a) em virtude do ciclo da borracha na Amazônia, que atraiu grandes contingentes 

populacionais das outras regiões brasileiras em direção ao Norte. 

b) entre os anos 30 e 50 do século XX, em virtude da integração do Mercado interno e do 

desenvolvimento regional brasileiro. 

c) nos anos 60 do século XX, em virtude da criação de Brasília e do êxodo rural, 

provocado pela revolução verde no Nordeste e Sul do Brasil. 

d) em função da atração exercida pelos grandes projetos de mineração e industrialização, 

a exemplo de Carajás e da Zona Franca de Manaus. 

e) após a década de 80 do século XX, em função da incorporação de novas fronteiras 

agrícolas e pecuárias nas regiões Centro-oeste e Norte do Brasil. 
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