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 Você deverá ter recebido o Caderno com a Proposta de Redação, a Folha de Redação, 
dois Cadernos de Questões e o Cartão de Respostas com o seu nome, o seu número de 
inscrição e a modalidade de ingresso. Confira se seus dados no Cartão de Respostas 
estão corretos e, em caso afirmativo, assine-o e leia atentamente as instruções para seu 
preenchimento. 

 Verifique se este Caderno contém enunciadas 20 (vinte) questões de múltipla escolha de 
GEOGRAFIA e se as questões estão legíveis, caso contrário informe imediatamente ao 
fiscal. 

 Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a 
correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como 
a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a 
correta. 

 Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem 
material que sirva para consulta. 

 O tempo disponível para a realização de todas as provas, incluindo o preenchimento do 
Cartão de Respostas é, no mínimo, de uma hora e trinta minutos e, no máximo, de 
quatro horas.  

 Para escrever a Redação e preencher o Cartão de Respostas, use, exclusivamente, 
caneta esferográfica de corpo transparente de ponta grossa com tinta azul ou preta 
(preferencialmente, com tinta azul). 

 Certifique-se de ter assinado a lista de presença. 
 Quando terminar, entregue ao fiscal a Folha de Redação, que será desidentificada na sua 

presença, e o Cartão de Respostas, que poderá ser invalidado se você não o assinar. Se 
você terminar as provas antes de três horas do início das mesmas, entregue também ao 
fiscal os Cadernos de Questões e o Caderno com a Proposta de Redação.  
 

 

AGUARDE O AVISO PARA INICIAR SUAS PROVAS. 
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01 Analise o texto sobre a questão de gênero na esfera do trabalho: 
 
No Brasil, quanto à composição da PEA (população economicamente ativa) por gênero, é 
possível notar certa desproporção. Em 2014, 43% dos trabalhadores eram do sexo feminino. 
Nos países centrais, essa participação é mais igualitária, com índices próximos a 50%. O 
aumento da participação feminina na PEA ganhou impulso a partir da década de 1970. Além 
disso, muitas mulheres passaram a prover o sustento da família, inserindo-se cada vez mais 
no mercado de trabalho formal. 
 

MOREIRA, J.; SENE. E. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2017, p. 167. Adaptado. 

 
A partir da década de 1970, o impulso da participação feminina no mercado de trabalho 
formal tem como causa a 
 
(A) redução do número de mulheres desocupadas que supera o de trabalhadoras que 

nunca haviam trabalhado. 
(B) atuação dos movimentos feministas que asseguraram a realização de direitos sociais 

e econômicos para as mulheres. 
(C) elevada média de escolaridade das mulheres que lhes garantiu mais postos de 

trabalho em cargos executivos do que os dos homens. 
(D) menor participação feminina em ocupações domésticas e operações de telemarketing 

que passam a ser praticadas pelos homens. 
 

02 Considere a imagem e o texto a seguir: 

ARÁBIA SAUDITA

EGITO

SUDÃO

ETIÓPIA SOMÁLIA

IÊMEN

OMÃ

Golfo de Aden

M
A

R
 V

E
R

M
E
L

H
O

 
Segundo dados da Organização Marítima Internacional (OMI), os piratas somalis estão com 
o poder de 18 navios e mais de 300 marinheiros sequestrados. Os piratas somalis que 
mantêm sequestrado um petroleiro saudita reivindicam o pagamento de um resgate de   
US$ 25 milhões, informou o diretor do Programa de Assistência Marítima (PAM), com sede 
no porto queniano de Mombaça. 
  

Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL869611-5602,00-
ONU+DIZ+QUE+PIRATAS+JA+SEQUESTRARAM+NAVIOS+NA+SOMALIA+EM.html.   

Acesso em: 13 set. 2019. 

 
Na região destacada na imagem, a prática da pirataria tem como fator condicionante: 
 
(A) A circulação marítima internacional intensa que passa pelo golfo de Áden. 
(B) As guerras civis que assolam os territórios da Eritreia, da Somália e da Etiópia. 
(C) A produção energética do norte da África que abastece os mercados europeu e 

asiático. 
(D) A crise econômica que aprofunda a rivalidade entre os países petrolíferos da região. 

 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL869611-5602,00-ONU+DIZ+QUE+PIRATAS+JA+SEQUESTRARAM+NAVIOS+NA+SOMALIA+EM.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL869611-5602,00-ONU+DIZ+QUE+PIRATAS+JA+SEQUESTRARAM+NAVIOS+NA+SOMALIA+EM.html
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03  Observe a forma de relevo no plano central da imagem: 
 

 
Disponível em: https://www.dreamstime.com/photos-images/inselberg.html. Acesso em: 05 set. 2019. 

 

Quanto à forma de relevo observada, identifique a sua estrutura geológica e o domínio 
climático onde é tipicamente encontrada: 
 
(A) Sedimentar / tropical  
(B) Cristalina / temperado 
(C) Sedimentar / desértico 
(D) Cristalina / semiárido 

 
 
04 Leia atentamente o texto a seguir: 
 
Biomassa é qualquer tipo de matéria orgânica não fóssil, vegetal ou animal, que possibilite a 
obtenção de energia. Alguns exemplos dessa categoria são a cana-de-açúcar, a beterraba e 
o milho; o lixo orgânico; a lenha e o carvão vegetal; a soja, o dendê, a mamona, o algodão e 
o trigo. Hoje em dia, a biomassa é considerada uma das principais alternativas na busca por 
maior diversificação na matriz energética. 
 

MOREIRA, J.; SENE, E. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2017, p. 61. Adaptado. 

 

A partir da transformação industrial do lixo orgânico, obtém-se o seguinte componente 
energético: 
 
(A) Etanol 
(B) Biogás 
(C) Metanol 
(D) Biodiesel 
 
05 Observe a imagem da movimentação das águas oceânicas: 

 
Disponível em: https://marketingland.com/15-ways-ride-audience-wave-227772.  

Acesso em: 05 set. 2019. 

https://www.dreamstime.com/photos-images/inselberg.html
https://marketingland.com/15-ways-ride-audience-wave-227772
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Na imagem, observa-se uma forma da superfície oceânica provocada pelo fator principal: 
 
(A) Vento 
(B) Salinidade 
(C) Biodiversidade 
(D) Pressão atmosférica 
 
 
06 Observe o mapa do Brasil com a distribuição de empresas industriais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: https://blogdoenem.com.br/distribuicao-espacial-das-industrias-brasileiras-geografia-enem/.  

Acesso em: 05 set. 2019. 

 
Na região Norte, a maior concentração industrial encontra-se no seguinte estado: 
 
(A) Rondônia, com destaque para a região do baixo Madeira. 
(B) Amazonas, com destaque para a Zona Franca de Manaus. 
(C) Tocantins, com destaque para o entorno da cidade de Palmas.  
(D) Pará, com destaque para a região metropolitana de Belém e Ananindeua. 

 
07 Analise o texto sobre o fórum do BRICS: 
 
Se considerarmos os países do BRICS, a Rússia apresenta um bom nível educacional e 
detém tecnologia avançada nos setores aeroespacial, de energia nuclear e de armamentos, 
mas, em termos de indústrias de bens de consumo, fica atrás dos outros países. Já a China 
e a Índia vêm apresentando forte crescimento em termos de produção, resultado de 
investimentos em inovação e desenvolvimento tecnológico. Esses países estimulam o 
processo de internacionalização de empresas, fomentando e auxiliando a aquisição de 
empresas de setores estratégicos. Além disso, estimulam fortemente as exportações, com 
incentivos fiscais e empréstimos. A África do Sul, por sua vez, tem uma relevância maior em 
termos geopolíticos e geoeconômicos no continente africano. O Brasil, antes da crise 
econômica de meados de 2010, vinha estimulando o processo exportador e criando 
facilidades para investimentos de brasileiros no exterior. 
 

LUCCI, E.; BRANCO, A.; MENDONÇA, C. Território e Sociedade no Mundo Globalizado.  
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 224. Adaptado. 

 

Considerando a especificidade da posição do Brasil no BRICS, verifica-se que o País 
 

(A) detém as maiores reservas cambiais internacionais dentro do fórum. 
(B) apresenta a vantagem da inexistência de conflitos étnicos e separatistas. 
(C) difere dos demais por ser o único a não representar uma potência nuclear. 
(D) mantém uma balança comercial da mesma proporção com os demais países. 

https://blogdoenem.com.br/distribuicao-espacial-das-industrias-brasileiras-geografia-enem/
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08 Analise o texto sobre a regionalização brasileira: 
 
Trata-se de um complexo regional que compreende uma área de aproximadamente                    
1,5 milhões de Km² e apresenta grande extensão litorânea, estando muitas de suas 
principais cidades e capitais localizadas no litoral ou próximo a ele. Primeira porção do 
território nacional a ser efetivamente ocupada, que, no decorrer dos séculos XVI e XVIII, foi 
o centro econômico e social da Colônia, apresenta grande riqueza histórico-cultural.  
 

LUCCI, E.; BRANCO, L.; MENDONÇA, C. Território e Sociedade no Mundo Globalizado 3. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 243. Adaptado. 

 
O complexo regional mencionado é o seguinte: 
 
(A) Amazônia 
(B) Nordeste 
(C) Centro-Sul 
(D) Centro-Oeste 

 
 
09 Observe a imagem e leia o texto sobre o modal do transporte fluvial: 

 
Disponível em: https://geografiavisual.com.br/videos/a-bacia-amazonica-e-o-transporte-fluvial.  

Acesso em: 13 set. 2019. 

 
A navegação fluvial consome cinco vezes menos energia que o transporte rodoviário e três 
vezes menos que o ferroviário. Além de mais barata é menos poluente e menos nociva ao 
meio ambiente que os meios de transporte citados. Mesmo com tantos rios navegáveis, 
essa via de transporte é pouco usada no Brasil. 
 

ALMEIDA, M.; RIGOLIN, T. Fronteiras da Globalização. São Paulo: Ática, 2014, p. 255. 

 
Sobre o transporte fluvial, identifique a principal hidrovia brasileira e uma causa para o 
reduzido uso desse modal no País: 
 
(A) Tietê-Paraná / pressão de ativistas no combate aos impactos ambientais  
(B) Paraguai-Paraná / direcionamento predominante da carga para o estrangeiro 
(C) Tocantins-Araguaia / distanciamento das regiões econômicas mais dinâmicas 
(D) Tietê-Paraná / predominância de rios planálticos com trechos encachoeirados 

 
 
 
 
 
 
 

https://geografiavisual.com.br/videos/a-bacia-amazonica-e-o-transporte-fluvial
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10 Analise o texto a seguir: 
 
Há algum tempo, o sul de Minas Gerais deixou de ser apenas turístico, com suas estações 
de águas, e de indústrias alimentícias (doces e laticínios). Atualmente, abriga setores 
industriais importantes, como o mecânico, o elétrico e o farmacêutico, nas cidades de Pouso 
Alegre e Varginha. Em Itajubá, encontra-se a única fábrica de helicópteros da América 
Latina. A cidade de Santa Rita do Sapucaí abriga um dos principais complexos de eletrônica 
e de telecomunicações do país, produzindo itens de ponta. No município de Poços de 
Caldas, a Companhia Brasileira de Alumínio explora a bauxita. 
 

ALMEIDA, L.; RIGOLIN, T. Fronteiras da Globalização. São Paulo: Ática, 2014, p. 156. Adaptado. 
 

Dentre as cidades mineiras mencionadas, aquela que constitui um tecnopolo regional é: 
 
(A) Itajubá 
(B) Pouso Alegre 
(C) Poços de Caldas 
(D) Santa Rita do Sapucaí 
 
 
11  Analise o texto sobre a hierarquia urbana brasileira: 
 
Dentro da rede urbana, as cidades são os nós dos sistemas de produção e distribuição de 
mercadorias e de prestação de serviços diversos, que se organizam segundo níveis 
hierárquicos distribuídos de forma desigual pelo território. Por exemplo, o Centro-Sul do país 
possui uma rede urbana com grande número de metrópoles, capitais regionais e centros 
sub-regionais, centros de zona e centros locais, bastante articulados entre si, com destaque 
para a grande metrópole nacional que é São Paulo e para a metrópole do Rio de Janeiro. 
 

MOREIRA, J.; SENE, E. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2017, p. 222-223. Adaptado. 

 

Na rede urbana do Centro-Sul, identifica-se como capital regional: 
 
(A) Vitória 
(B) Curitiba 
(C) Porto Alegre 
(D) Belo Horizonte 
 
 
12 Analise o texto sobre fluxos populacionais no Brasil: 
 
No contexto da crise mundial de refugiados, em meados da década de 2010, o Brasil 
também passou a receber um maior número de refugiados oriundos de regiões marcadas 
por conflitos, guerras, perseguições políticas e religiosas. Na década de 1990, o país 
aprovou uma lei que regula a situação de refugiados de acordo com a Convenção do 
Estatuo do Refugiado.  Enquanto em 2011, o país recebeu cerca de 4.300 refugiados, em 
2015, somente até agosto, entraram no Brasil 8.400 pessoas refugiadas. A situação dessas 
pessoas é bastante difícil, principalmente nos primeiros meses após a chegada ao país. 
 

LUCCI, E.; BRANCO, L.; MENDONÇA, C. Território e Sociedade no Mundo Globalizado 3. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 204. Adaptado. 

 

Na década de 2010, o maior número de refugiados presentes no Brasil corresponde aos: 
 
(A) Sírios 
(B) Angolanos 
(C) Congoleses 
(D) Venezuelanos 
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13 Analise o gráfico sobre estoques de produtos agrícolas: 

 
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/21405-capacidade-de-armazenagem-agricola-fica-em-167-milhoes-de-toneladas-no-2-
semestre-de-2017.  Acesso em: 05 set. 2019. 

 

No período, dentre os produtos agrícolas direcionados à exportação que elevaram seu 
estoque, destaca-se aquele produzido principalmente no estado de: 
 
(A) Minas Gerais 
(B) Santa Catarina 
(C) Mato Grosso do Sul 
(D) Rio Grande do Norte 
 
 
14 Analise a imagem a seguir: 

 
Disponível em: https://www.infoescola.com/exercicios/biomas/. Acesso em: 05 set. 2019. 

 
Na imagem, o algarismo 2 assinala o seguinte bioma: 
 
(A) Hileia 
(B) Cerrado 
(C) Caatinga 
(D) Pantanal 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21405-capacidade-de-armazenagem-agricola-fica-em-167-milhoes-de-toneladas-no-2-semestre-de-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21405-capacidade-de-armazenagem-agricola-fica-em-167-milhoes-de-toneladas-no-2-semestre-de-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21405-capacidade-de-armazenagem-agricola-fica-em-167-milhoes-de-toneladas-no-2-semestre-de-2017
https://www.infoescola.com/exercicios/biomas/
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15 Analise a imagem a seguir: 

 
Disponível em: https://www.iesabroad.org/study-abroad/blogs/amart61uicedu/favelas-santa-marta-michael-

jackson-and-inequalities.  Acesso em: 05 set. 2019. 

 
Na imagem, registra-se o seguinte aspecto do processo de ocupação do espaço urbano: 
 
(A) Sublocação habitacional 
(B) Ativismo contracultural 
(C) Intervenção institucional 
(D) Segregação socioespacial 
 
 
16 Analise o texto sobre a exploração do Ártico: 
 
Na gelada península de Yamal, no norte da Sibéria, a empresa russa Novatek ergueu a 
Yamal LNG, um ambicioso projeto energético situado em uma das maiores reservas de gás 
natural do mundo. Localizada no Círculo Polar, a usina é um dos exemplos mais evidentes 
da aproximação entre Rússia e China, uma das principais financiadoras do 
empreendimento. Desde que os EUA e a União Europeia impuseram sanções contra 
Moscou após a anexação da Crimeia, em 2014, a Rússia tem se voltado para seu vizinho 
comunista em busca de apoio. 

SAHUQUILLA, M. Sob sanções do ocidente, Rússia se alia à China para explorar o Ártico. O Globo, Mundo,         
28 dez. 2018, p. 19. Adaptado. 

 
O projeto russo mencionado tem como finalidade estratégica principal 
 
(A) suprir a demanda energética chinesa devido ao crescimento econômico da potência 

socialista. 
(B) atender à demanda do espaço pós-soviético devido à balança comercial deficitária 

entre Rússia e China. 
(C) abastecer a região industrial da região metropolitana de Moscou devido ao 

crescimento demográfico da Rússia. 
(D) complementar o fornecimento energético para os países da União Europeia devido 

aos acordos entre russos e chineses. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.iesabroad.org/study-abroad/blogs/amart61uicedu/favelas-santa-marta-michael-jackson-and-inequalities
https://www.iesabroad.org/study-abroad/blogs/amart61uicedu/favelas-santa-marta-michael-jackson-and-inequalities
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17 Analise o texto sobre a nova ordem mundial: 
 
Na nova ordem mundial, as multinacionais detêm um imenso poder econômico e exercem 
uma influência política decisiva. A falta de coordenação entre regimes fiscais dos Estados 
lhes permite minimizar sua subordinação ao imposto, muitas vezes em detrimento dos 
países em que operam. Essa vantagem é ampliada também pelos paraísos fiscais – como a 
Irlanda – e pelos centros financeiros offshore – como as Bermudas –, que permitem 
dissimular os fundos transfronteiriços, assim como a identidade dos diretores de empresas 
globais e de particulares que dela se beneficiam. 
 

NDIKUMANA, L. Como fazer as multinacionais pagarem o que devem aos países do Sul. Le Monde 
Diplomatique Brasil, Ano 12, n. 138, jan. 2019, p. 27. Adaptado. 

 
Com base no texto, as características do atual processo de globalização encontram-se em: 
 
(A) Eliminação das fronteiras nacionais / Favorecimento dos executivos de firmas globais 
(B) Avanço da financeirização da economia / Empoderamento dos países do Sul Global 
(C) Expansão da ideologia política neoliberal / Enfraquecimento relativo dos Estados  
(D) Redução da tributação de bens e serviços/ Restrição dos centros financeiros offshore 

 
 
18 Leia comparativamente os Textos I e II: 
 

Texto I 
Diante da pressão de outras legendas e até mesmo de colegas de partido, o líder da 
oposição britânica, Jeremy Corbyn, anunciou que o Partido Trabalhista poderia apoiar um 
segundo referendo sobre o Brexit. Essa foi a primeira vez que Corbyn – que defende 
veementemente a realização de novas eleições gerais – se mostrou aberto à possibilidade, 
que ganhou força entre eleitores e parlamentares depois que o acordo negociado pela 
primeira-ministra britânica Theresa May foi amplamente rejeitado pela Câmara dos Comuns.  
 

O Globo, Mundo. Brexit: oposição admite possibilidade de nova consulta. 18 jan. 2019, p. 22. Adaptado. 

 
Texto II 

 
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já sofreu uma sequência de derrotas em suas 
tentativas recentes de pautar os rumos do Brexit. Agora, esse mesmo Parlamento está 
suspenso, a pedido do próprio Johnson. Em geral, essa suspensão costuma mesmo 
acontecer nesta época do ano, quando os partidos políticos realizam suas convenções, mas 
não por tanto tempo assim: Johnson pediu que o Parlamento ficasse fechado por cinco 
semanas, enquanto o prazo final do Brexit se aproxima. Para críticos, a suspensão do 
Parlamento foi considerada abusiva e uma tentativa de dar pouco tempo para que os 
parlamentares intervenham no Brexit. 

 

Disponível em:  https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49639670. Acesso em: 05 set. 2019. 

 
Na situação geoestratégica descrita nos Textos I e II, identifica-se como problema central a 
 
(A) discordância dos demais países da União Europeia sobre a saída do Reino Unido, que 

comanda a política econômica do bloco. 
(B) divergência dos parlamentares sobre o acordo entre as partes que define a condição 

da saída do Reino Unido da União Europeia. 
(C) polarização das opiniões entre conservadores e progressistas do Parlamento sobre a 

eleição que designa os primeiros-ministros. 
(D) desconfiança dos eleitores ingleses sobre a legitimidade do referendo que determina a 

saída do Reino Unido da União Europeia. 
 
 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49584885
http://www.bbc.co.uk/portuguese/topics/f94293fd-ff83-400e-8bc0-89ec01930fce#id
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49639670
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19 Analise o texto sobre a geopolítica do Oriente Médio: 
 
No dia 5 de maio de 2019, os Estados Unidos anunciaram o envio do porta-aviões USS 
Abraham Lincoln e de uma frota da Força Aérea para as águas do Golfo Pérsico. Evocando 
uma “resposta a sinais e alertas inquietantes que engendraram uma escalada”, John Bolton, 
conselheiro de Segurança Nacional, advertiu o Irã contra qualquer ataque visando aos 
interesses norte-americanos na região. A tensão não parou de aumentar na região desde o 
comunicado, enquanto a Arábia Saudita e os Emirados Árabes atribuem de maneira mais ou 
menos explícita ao Irã a responsabilidade pela sabotagem de petroleiros próximos ao 
Estreito de Ormuz e pela retomada das atividades de rebeldes no Iêmen. 

 

KHARIEF, A. O Irã e seus dois corpos de defesa. Le Monde Diplomatique Brasil, Ano 12, n. 144, jul. 2019, p. 

28. Adaptado. 
 

Essa tensão geopolítica entre Irã e Estados Unidos é agravada devido  
 
(A) ao alinhamento político da Arábia Saudita com o governo do Irã. 
(B) à aliança estratégica dos Emirados Árabes com a política iraniana. 
(C) à política externa dos EUA contrária ao programa nuclear iraniano. 
(D) ao fortalecimento político dos rebeldes iemenitas no Estado Islâmico. 
 
 
20 Analise o texto acerca das relações Brasil – Paraguai: 
 
Após fechar acordo com o Uruguai e Argentina, o Brasil começou a negociar com o 
Paraguai a criação de um regime automotivo comum. O interesse do governo paraguaio, 
que propôs um tratado, é o aumento das vendas de autopeças para o mercado brasileiro. O 
desenho de um futuro acordo automotivo entre Brasil e Paraguai foi um dos temas 
discutidos entre o ministro das Relações Exteriores brasileiro e o chanceler paraguaio. 

 

O Globo, Brasil e Paraguai dão início a discussão de acordo automotivo. Economia, 10 set. 2019, p. 15. 
Adaptado. 

 
As iniciativas mencionadas reforçam a articulação multilateral no âmbito do seguinte bloco 
regional: 
 
(A) ALBA 
(B) ALCA 
(C) UNASUL 
(D) MERCOSUL 
 

 

 
 
 
 
 


