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das provas

• 2011
1. Organização política do 

Brasil
2. Geomorfologia e recursos 

hídricos
3. Brasil: organização 

econômica e formação 
territorial

4. Formações geológicas
5. Atualidades (?): crise 

americana
6. Climatobotânica
7. Geopolítica regional – 

América do Sul
8. Fontes de energia: Belo 

Monte
9. Urbanização

• 2016
1. Oriente Médio
2. Recursos Minerais
3. Regionalização do Brasil
4. Pedologia
5. Geomorfologia
6. Formação da população 

brasileira: negros



Prova 2011



Questão 1
É interessante notar que o Brasil “padece” de quase todas as 
“patologias” institucionais identificadas como fatores responsáveis pela 
elevação do custo de governar: tem um sistema presidencialista; é 
uma federação; possui regras eleitorais que combinam um sistema de 
lista aberta com representação proporcional; tem um sistema 
multipartidário com partidos políticos considerados débeis na arena 
eleitoral; e tem sido governado por uma ampla coalizão no Congresso. 
(Adaptado de Carlos Pereira e Bernardo Mueller, “Comportamento estratégico em presidencialismo de coalizão: as 
relações entre o Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento brasileiro”. Dados – Revista de Ciências Sociais. 
Rio de Janeiro, 2002, v. 45, n. 2, p. 2.)

a) O Congresso Nacional no Brasil é formado pelo Senado Federal e 
pela Câmara dos Deputados, exercendo as funções de legislar e 
fiscalizar. Qual a diferença básica, no sistema bicameral, entre o 
Senado Federal e a Câmara de Deputados?

b) Qual a diferença entre Estado e governo?



Questão 1 – resposta
a) O sistema bicameral adotado pelo Brasil prevê a manifestação das duas Casas 
na elaboração das normas jurídicas. As duas podem elaborar leis, com 
preponderância da casa iniciadora: se uma matéria tem início na Câmara dos 
Deputados, o Senado fará a sua revisão, e vice-versa, à exceção de matérias 
privativas de cada órgão. Cabe às duas Casas fiscalizar o poder Executivo. A 
Câmara dos Deputados é representante do povo brasileiro, sendo que a 
representação é feita por proporção da população (os Estados menos populosos 
têm no mínimo oito deputados e os Estados mais populosos têm no máximo 70 
deputados). A Câmara dos Deputados é a Casa em que tem início o trâmite da 
maioria das proposições legislativas (projetos de leis) e é ela que fiscaliza o 
emprego dos recursos arrecadados pelos Poderes da União. O Senado representa 
os Estados (UFs) brasileiros, sendo que cada unidade da federação elege três 
senadores, em um total de 81 senadores no país. O Senado Federal tem algumas 
atribuições específicas, em especial na área de controle e do endividamento dos 
entes federados e de concessão de créditos da União. Tem também a prerrogativa 
de julgar altas autoridades da República (presidente, magistrados, etc.). Na 
prática, tem uma função revisora, com poder de veto das matérias apreciadas 
pela Câmara, efetivando o aprimoramento das leis. Além disso, controla o poder 
Executivo, tendo iniciativa de lei em matéria financeira, com predomínio de 
deliberações de interesse nacional ao invés de regional ou estadual.



b) O Estado é uma estrutura político-organizacional 
formada por um poder político soberano, um povo, um 
território e um governo. O governo é o núcleo decisório do 
Estado, encarregado da gestão pública. Enquanto o Estado 
é permanente, o governo é transitório nas democracias.

Questão 1 – resposta



É interessante notar que o Brasil 
“padece” de quase todas as 
“patologias” institucionais 
identificadas(...) 

Questão 1

Organização política do Brasil

Elementos de Teoria Geral do 
Estado

Divisão e funcionalidade dos 
poderes: poder legislativo

Brasil: organização federativa

Bom desempenho dos candidatos: quase metade teve 
aproveitamento entre 75% e 100%



Questão 2

a) Como a água de precipitação pode chegar aos rios?

b) A vertente B é densamente urbanizada. Que 
alterações na dinâmica da água serão observadas 
nessa vertente e no rio?



Questão 2 – resposta

a) A água pode chegar ao rio pelo escoamento superficial 
(enxurrada) ou pode se infiltrar no solo e chegar ao lençol 
freático.

b) A água se movimentará de forma mais acelerada pela 
superfície, reduzindo a infiltração e aumentando a 
velocidade e quantidade de água que chega ao canal. 
Haverá redução na quantidade de água disponível no 
lençol freático, aumento do volume de água no canal 
durante as chuvas e redução significativa no período de 
seca.



a) Como a água de precipitação pode...

Questão 2
Geomorfologia

Recursos Hídricos

Alterações antrópicas e suas 
consequências no meio

Os alunos tiveram fraco desempenho com aproveitamento entre 
50% e 75%. Parte dos alunos não relacionou as transformações 
espaciais com as alterações do ciclo hidrológico. Vale notar que a 
questão trabalhou uma ou duas habilidades da prova do ENEM

Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos. 



Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no espaço em diferentes 
contextos históricos e geográficos. 

H27 - Analisar  de  maneira  crítica  as  interações  da  sociedade 
 com  o  meio  físico,  levando em consideração aspectos 
históricos e(ou) geográficos.

H28 - Relacionar  o  uso  das  tecnologias  com  os  impactos  
sócio-ambientais  em  diferentes contextos histórico-geográficos.

Questão 2



Questão 3 A figura ao lado, a despeito de 
apresentar a delimitação territorial 
atual do Brasil, representa a formação 
espacial colonial-escravista brasileira na 
passagem do século XVIII para o 
século XIX, momento fundamental para 
a compreensão da formação territorial 
do Brasil. A figura delimita as diversas 
atividades econômico-demográficas, do 
que resulta um dado arranjo espacial.

a) Relacione as áreas de pecuária, no 
final do século XVIII, aos biomas 
existentes no Brasil.

b) A expansão da atividade pecuária pelo território esteve vinculada 
também ao tropeirismo. Descreva o papel da atividade pecuária e 
do tropeirismo na constituição do território brasileiro.



a) Considerando, na figura, as manchas de pecuária mais significativas, 
observa-se que esta atividade expandiu-se no território pelo sul e noroeste da 
calha do rio São Francisco; para o norte do território, a partir do pampa 
gaúcho, através da calha da depressão periférica, encontrando-se duas frentes 
na região central do país. Desta forma, a pecuária ocupou os biomas da 
caatinga (sertão nordestino), o cerrado e o pantanal (região central) e os 
campos sulinos (pampa gaúcho), além de outras manchas menos 
significativas. A presença da pecuária na caatinga foi um desdobramento de 
sua introdução nas proximidades do engenho açucareiro, mais ao litoral, cuja 
produção empurrou o gado para o sertão, área mais seca, com solos 
pedregosos, ruins para a agricultura, desenvolvida nos vales mais úmidos. Nos 
campos do sul (pampas), com terras abundantes, boas pastagens com 
vegetação de gramíneas, a atividade foi estimulada pelos jesuítas espanhóis e 
depois dinamizada pelos criadores luso-brasileiros para abastecer as áreas de 
mineração. Na região central do Brasil, os biomas do pantanal e do cerrado 
foram ocupados pela pecuária, principalmente com a crise da mineração: o 
solo inadequado para a agricultura no cerrado e as boas pastagens no 
pantanal, com campos abertos, fizeram da pecuária uma atividade alternativa.

Questão 3 – resposta



b) Os tropeiros foram traçando grandes rotas pelo território, 
rompendo os limites territoriais preliminarmente impostos pelo 
Tratado de Tordesilhas na divisão de terras entre Portugal e 
Espanha na América do Sul. Constitui-se, assim, uma rede de 
caminhos por meio das rotas de gado, que unificou as manchas 
econômico-demográficas. De vários pontos, em especial do sul 
do país e do sertão nordestino, partiam rotas rumo aos centros 
urbanos litorâneos e às regiões das minas, no Planalto Central 
Mineiro, tecendo conexões. Ao longo das rotas surgiram alguns 
povoados, vilas e cidades, fixando a população.

Questão 3 – resposta



Questão 3

A figura ao lado, a despeito de apresentar 
a delimitação territorial atual ...

Distribuição 
fitogeográfica Formação territorial e 

econômica do Brasil

Ciclos históricos da 
economia brasileira

Os candidatos encontraram dificuldade na resolução da 
questão: 10% de respostas zeradas e apenas 5% com 
aproveitamento máximo.



Questão 4
Rocha é um agregado natural composto por um ou vários 
minerais e, em alguns casos, resulta da acumulação de 
materiais orgânicos. As rochas são classificadas como 
ígneas, metamórficas ou sedimentares.

a) Quais são os processos de formação das rochas 
metamórficas?

b) A Região Sul do Brasil destaca-se na produção de 
carvão mineral, que é extraído de rochas sedimentares 
do período Carbonífero. Que condições ambientais 
permitiram a acumulação desse material orgânico e que 
processos levaram à posterior formação do carvão 
mineral?



Questão 4 – resposta

a) As rochas metamórficas podem ser formadas a partir 
de qualquer tipo de rocha, e resultam da ação dos 
denominados processos diagenéticos, fundamentalmente, 
elevadas pressões e temperaturas que ocorrem em 
grandes profundidades na crosta terrestre.

b) É necessária a acumulação dos restos orgânicos 
(florestas) em áreas rebaixadas, que permitem a lenta 
acumulação dos sedimentos, e presença de água, que 
retarda a decomposição da matéria orgânica. Os pântanos 
são os locais típicos de formação do carvão. Após a 
acumulação, o material orgânico precisa ser soterrado por 
sedimentos e passar por processos diagenéticos 
(temperatura e pressão).



Questão 4

Rocha é um agregado natural composto ...

Petrologia

Fontes de energia

Questão considerada mais difícil da prova com 40% de 
notas zero sem distinção de dificuldade entre os itens 
“a” e “b”. 



Questão 5
Líder hegemônico da ordem mundial no século XX, os EUA, desde 1945, 
tornaram-se o principal pilar do sistema financeiro e bancário mundial e, 
desde 1971, com o fim do padrão dólar-ouro, instituído no Acordo de 
Bretton Woods (1944), ficou aberto o caminho para uma crescente 
circulação de dólares americanos no mundo. A emergência de novos 
polos de produção industrial no mundo e a perda de competitividade da 
produção americana implicaram um crescimento da dívida pública e 
privada norte-americana. O motor principal da crise sistêmica atual que 
afeta o conjunto do planeta encontra-se nos EUA. (Adaptado de GEAB - 
Global Europe Antecipation Bulletin, A crise actual explicada em mil palavras, nº. 17. 
Disponível em www.resistir.info/crise/geab_15set07.html. Acesso em 27/10/2010.)

a) Constata-se que há vários anos a economia norte-americana vem 
perdendo dinamismo. Quais os principais fatores dessa perda de 
dinamismo?

b) Qual o principal fator desencadeante da atual crise sistêmica que se 
aprofundou em 2008? Qual foi o efeito imediato da crise, no aspecto 
financeiro?



Questão 5 – resposta

a) Os EUA vêm apresentando certa perda de 
competitividade frente a outros centros econômicos (União 
Europeia e China, por exemplo): seu sistema educacional 
vivencia uma crise, que afeta a formação de recursos 
humanos; algumas infraestruturas produtivas estão 
deterioradas; sua economia apresenta dependência 
energética (o que provoca aumento de custos produtivos) e 
tem havido crescente endividamento da população e do 
governo (o que resulta em baixa poupança para 
investimentos); seus gastos militares são recorrentemente 
preponderantes em relação a tecnologias de uso comercial e 
a gastos sociais; e sua mão de obra é cara e relativamente 
menos competitiva.



b) O chamado estouro da bolha imobiliária (forte processo 
especulativo ou crise imobiliária) ocorrido no mercado norte-
americano contagiou toda a economia mundial. Com a 
constatação de que as dívidas imobiliárias e demais eram 
impagáveis, houve uma repercussão econômica mundial, 
com a desvalorização de todos os ativos em dólares (as 
divisas, como títulos do tesouro, ações de empresas, 
patrimônios imobiliários, etc.), bem como a falência de 
empresas e bancos, gerando aumento de desemprego. Em 
muitos países houve a tentativa de contenção da crise por 
meio de aumento de gastos públicos para intensificar 
investimentos e demanda.

Questão 5 – resposta



Questão 5

Líder hegemônico da ordem mundial ...

Globalização

Neoliberalismo

Economia 
contemporânea 

mundialAtualidades

Os candidatos obtiveram bom desempenho com maior 
concentração de notas entre 50% e 75%. Houve 
dificuldade ligeiramente maior na resolução do item “b”.



Questão 6
Os climogramas abaixo representam dois tipos climáticos que 
ocorrem em território brasileiro. Observe-os e responda:

a) A que tipos climáticos se referem as figuras 1 e 2, 
respectivamente?

b) Qual a vegetação característica das respectivas regiões?



Questão 6 – resposta

a) O climograma 1 refere-se ao clima subtropical e o 2, ao 
clima semiárido.

b) No clima subtropical (climograma 1), a vegetação 
característica é a mata de araucária e os campos; no 
semiárido (climograma 2), a caatinga.

Regiões climatobotânicas do Brasil

Apesar de não ser uma questão complexa, 20% dos 
candidatos zeraram. 



Questão 7
Desde o fim dos governos militares, a América do Sul tem tido 
um dos mais baixos gastos militares no mundo. Mas o fim das 
crises econômicas que assolaram o subcontinente entre os 
anos 1997 e 2000 propiciou condições financeiras para a 
reemergência de projetos das Forças Armadas e o crescimento 
dos orçamentos militares para a segurança e defesa em 
diversos países da região. (Adaptado de Rafael Duarte Villa, “Corrida 
armamentista ou modernização de armamentos na América do Sul: estudo 
comparativo dos gastos militares”. Estudos e Cenários, dez. 2008, p. 48-49. 
Disponível em http://observatorio.iuperj.br e http://necon.iuperj.br. Acesso em 
25/10/2010.)

a) De quais assuntos se ocupa a agenda de segurança e 
defesa dos governos nacionais?

b) Quais as principais motivações para a modernização das 
Forças Armadas por parte dos países sulamericanos?



Questão 7 – resposta
a) As principais preocupações de segurança e defesa são aquelas 
relativas às ameaças à ordem estabelecida, que causam 
insegurança e aos medos que afetam a estabilidade e a 
integridade dos indivíduos e dos países (Estados). Alguns assuntos 
da agenda: narcotráfico, terrorismo e insurgências, migrações 
descontroladas, crime organizado, marginalidade social (violência), 
degradação ambiental e proteção de recursos naturais, conflitos 
regionais, disputas fronteiriças, perda de território, modernização e 
treinamento das tropas.

b) Corrigir a obsolescência do parque militar após anos de falta de 
investimentos; instrumentalizar-se para participar de missões de 
paz em outros países; preparar-se para responder a ameaças 
diversas (narcotráfico, guerrilhas, invasão militar, etc.); 
instrumentalizar-se frente a um possível conflito internacional; 
aumentar a influência do país em organismos internacionais e 
reivindicar assento no Conselho de Segurança da ONU.



Questão 7

Desde o fim dos governos militares...

Geopolítica na 
América do Sul

Atualidades 

•Narcotráfico

•Guerrilhas

•Recursos naturais 
(petróleo, água, 
biodiversidade...)

Relações 
Internacionais

Novas formas de colocação 
dos países da América do Sul 
no cenário internacional 
mundial

Apesar de poucos 
candidatos atingirem 
nota máxima, houve 
bom desempenho na 
questão. 



Questão 8
As discussões sobre a instalação da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte iniciaram-se no começo da década de 1970, 
definindo os primeiros diagnósticos sobre o inventário 
hidrelétrico da bacia hidrográfica na qual a usina será 
instalada. Em fevereiro de 2010, foi concedida a licença 
ambiental para a construção da usina, considerada a maior 
usina hidrelétrica inteiramente brasileira.

a) Em qual bacia hidrográfica será construída a Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, e em qual unidade federativa 
será localizada?

b) Aponte um impacto ambiental e um impacto sócio-
econômico decorrentes da instalação e do funcionamento 
de uma usina hidrelétrica de grande porte no bioma em 
que será instalada a usina de Belo Monte.



Questão 8 – resposta

a) A usina será construída na bacia hidrográfica do rio 
Xingu (Amazônica), no Estado do Pará.

b) Impactos ambientais: alteração da dinâmica fluvial; 
inundação de grandes áreas; extinção de espécies da fauna 
e da flora; desaparecimento de áreas cultiváveis. Impactos 
sócio-econômicos: desapropriação e deslocamento de 
pessoas para outras áreas; mudança na organização 
espacial; deslocamento da população indígena.



Questão 8

As discussões sobre a instalação da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte ...

Atualidades
Hidrografia

Problemas socioambientais

No item “a” foram consideradas as respostas “bacia 
amazônica” e “bacia do Xingu”. Apesar disto, muitos alunos 
erraram a bacia hidrográfica e a Unidade Federada da usina 
de Belo Monte. O item “b” não evidenciou problemas.



Questão 9 Observe os dados na tabela abaixo.

a) Na tabela consta um município com mais de 2 milhões de 
habitantes (São Paulo). Analise sucintamente a sua evolução 
demográfica, comparando o ano de 1970 com 2000.

b) Na tabela, levando em conta as classes de tamanho, observa-se 
significativo crescimento do número de municípios entre 100 mil e 
500 mil habitantes (duas classes de tamanho) entre 1970 e 2000. 
Quais os principais fatores causadores do crescimento expressivo do 
número dessas cidades?



Questão 9 – resposta
a) Tem havido perda de população relativa, mas em 
números absolutos a população vem crescendo, registrando-
se um ritmo menor de crescimento no município de São 
Paulo.

b) Entre os principais fatores, assinalem-se: a interiorização 
do desenvolvimento no Estado a partir dos anos 1970; 
movimentos migratórios no Estado; procura por centros 
urbanos considerados de boa qualidade de vida e menos 
violentos; fortalecimento das funções terciárias das cidades 
médias; enriquecimento de áreas de agronegócio, que 
atraem novos imigrantes; melhoria da acessibilidade, com 
ampliação e modernização de eixos viários.



Questão 9

Na tabela consta um município ...

Urbanização

Migrações 
internas

Crescimento 
demográfico e 

vegetativo

Transformações 
econômicas no Brasil 

e no capitalismo 
contemporâneo

Globalização

Apesar de os candidatos terem bom desempenho na 
questão, a maior dificuldade foi identificada no 
entendimento dos dados da tabela. 
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