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     Nesse material você vai encontrar questões 
que estiveram em provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), entre 2009 e 2017, e que 
contêm informações e materiais produzidos pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

     O IBGE produz diversas informações sobre o 
nosso território e população, por isso, é bastante 
comum que as provas do ENEM utilizem esses 
dados para testar o conhecimento dos alunos 
sobre seu país. Alguns dos temas tratados nas 
questões são: mediana, pirâmide etária, inflação, 
migração, biomas, fecundidade e indústria. São 
informações relevantes e atualizadas sobre o 
Brasil. Esses dados são visualizados por meio 
de mapas, gráficos e tabelas, que são impor-
tantes formatos para expor as informações. 

    Aproveite esse material para estudar e testar 
seus conhecimentos. Ao final das questões, você

encontra o gabarito e indicações de links de sites 
do IBGE onde poderá se aprofundar mais nos 
temas abordados em cada questão.

   Além do portal www.ibge.gov.br, os links a 
seguir podem ser um grande auxílio nos estudos 
do Ensino Médio, especialmente nas áreas de 
Geografia e de atualidades:
● IBGEeduca Jovens - site voltado ao público
jovem, em que você pode consultar dados do 
IBGE de maneira fácil e descomplicada. 
● Playlist IBGE Explica - websérie divulgada no
Canal do IBGE no YouTube, que traz de forma 
lúdica a explicação de pesquisas realizadas e 
conceitos utilizados pelo IBGE.

    Quando se trata de informações confiáveis, o 
IBGE é a referência oficial de dados em nosso 
país. Se prepare para o ENEM e se atualize 
estudando nossas informações.
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educa.ibge.gov.brwww.ibge.gov.br Rio de Janeiro,
Outubro de 2018

http://bit.ly/2zOlhWs
https://www.youtube.com/watch?v=am2WOYu4iFc&list=PLAvMMJyHZEaE_gzGaoD5RkmCxO6rBexI6
http://twitter.com/ibgecomunica
http://www.facebook.com/ibgeoficial
http://www.youtube.com/ibgeoficial
http://www.instagram.com/ibgeoficial/
http://www.ibge.gov.br
http://bit.ly/2zQfy2u
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Questão -õ:

O3 quadro3 apresenta3 informações3 da3 área

aproximada3de3cada3bioma3brasileiroT

biomas

continentais

brasileiros
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aproximada

dkmê(

áreaa9atotal

Brasil

Umazônia3 wTíú(Túw:3 wú7vú0

Ierrado3 vTD:(TwwÉ3 v:7úv0
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Gisponível3emã3wwwTibgeTgovTbrT3Ucesso3emã3íD3julT3vDDú3âadaptadogT

É3 comum3 em3 conversas3 informais73 ou3 mesmo3 em

noticiários73 o3 uso3 de3 múltiplos3 da3 área3 de3 um3 campo3 de

futebol3âcom3as3medidas3de3ívD3m3x3úD3mg3para3auxiliar3a

visualização3de3áreas3consideradas3extensasT3Nesse3caso7

qual3 é3 o3 número3 de3 campos3 de3 futebol3 correspondente3 à

área3aproximada3do3bioma3PantanalE
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Questão q3

O3 movimento3 migratório3 no3 Srasil3 é3 significativo7
principalmente3em3 função3do3volume3de3pessoas3que3saem
de3 uma3 região3 com3 destino3 a3 outras3 regiõesT3 Um3 desses
movimentos3 ficou3 famoso3 nos3 anos3 ÉD73 quando3 muitos
nordestinos3 deixaram3 a3 região3 Nordeste3 em3 direção3 ao
Sudeste3do3SrasilT3Segundo3os3dados3do3RS/V3de3vDDD73este
processo3 continuou3 crescente3 no3período3 seguinte73 os3 anos
úD73com3um3acréscimo3de3)7(03nas3migrações3deste3mesmo
fluxoT3 U3 Pesquisa3 de3 Padrão3 de3 Vida73 feita3 pelo3 RS/V73 em
íúú(73 aponta3 que73 entre3 os3 nordestinos3 que3 chegam3 ao
Sudeste73wÉ7(03exercem3trabalhos3manuais3não3qualificados7
íÉ7j03 são3 trabalhadores3 manuais3 qualificados73 enquanto
í:7j073 embora3 não3 sejam3 trabalhadores3 manuais73 se
encontram3em3áreas3que3não3exigem3 formação3profissionalT
O3 mesmo3 estudo3 indica3 também3 que3 esses3 migrantes
possuem73 em3 média73 condição3 de3 vida3 e3 nível3 educacional
acima3 dos3 de3 seus3 conterrâneos3 e3 abaixo3 dos3 de3 cidadãos
estáveis3do3SudesteT

Gisponível3emã3httpãBBwwwTibgeTgovTbrT3Ucesso3emã3:D3julT3vDDú3âadaptadogT

Iom3base3nas3 informações3contidas3no3texto73depreendeÁse
que

U o3 processo3 migratório3 foi3 desencadeado3 por3 ações3 de
governo3para3viabilizar3a3produção3industrial3no3SudesteT

S os3 governos3 estaduais3 do3 Sudeste3 priorizaram3 a
qualificação3da3mãoÁdeÁobra3migranteT

I o3processo3de3migração3para3o3Sudeste3contribui3para3o
fenômeno3conhecido3como3inchaço3urbanoT

G as3migrações3para3o3sudeste3desencadearam3a3valorização
do3trabalho3manual73sobretudo3na3década3de3ÉDT

V a3 falta3 de3 especialização3 dos3 migrantes3 é3 positiva3 para
os3 empregadores73 pois3 significa3 maior3 versatilidade
profissionalT
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Questão -gH

O3gráfico3a3 seguir3mostra3a3evolução73de3abril3 de3vDDÉ3a
maio3 de3 vDDú73 da3 população3 economicamente3 ativa3 para
seis3Regiões3Metropolitanas3pesquisadasT

Gisponível3emã3wwwTibgeTgovTbrT

Ionsiderando3 que3 a3 taxa3 de3 crescimento3 da3 população
economicamente3 ativa73 entre3 DjBDú3 e3 D(BDú73 seja3 de3 w07
então3 o3 número3 de3 pessoas3 economicamente3 ativas3 em
D(BDú3será3igual3a
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QUESTÃO0Mõá

Casados0e0independentes
UmçnovoçlevantamentoçdoçIíGEçmostraçqueçoçnúmeroçde
casamentosçentreçpessoasçnaç faixaçdosçzSçanosçcresce)
desdeçqSSú)çaçumçritmoçzSfçmaiorçqueçoçobservadoçna
populaçãoçbrasileiraçcomoçumçtodo:::
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3ç%omçbaseçnoçúltimoçdadoçdisponível)çdeçqSSG
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õ
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% mostraç queç aç populaçãoç brasileiraç aumentouç nos
últimosçcincoçanos:

* indicaç queç asç taxasç deç casamentoç eç emprego
cresceramçnaçmesmaçproporção:

E sintetizaç oç crescenteç númeroç deç casamentosç eç de
ocupaçãoçnoçmercadoçdeçtrabalho:
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QUESTÃO0Mõ7
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Ahtaxahdehfecundidadehéhumhindicadorhquehexpressaha
condiçãohreprodutivahmédiahdashmulhereshdehumahregiãoá

dessahregiãoDhAhtabelahapresentahoshdadoshobtidoshpelos
CensoshdehxMMMhehxMPMáhfeitoshpelohIBGEáhcomhrelaçãohà
taxahdehfecundidadehnohBrasilD

Ano TaxaédeéfecundidadeénoéBrasil

xMMM xáé:

xMPM PáwM
DisponívelhemjhwwwDsaladeimprensaDibgeDgovDbrDhAcessohemjhéPhjulDhxMPéD

Suponhahquehahvariaçãohpercentualh relativahnah taxa
dehfecundidadehnohperíodohdehxMMMhahxMPMhsehrepitahno
períodohdehxMPMhahxMxMD

Nesseh casoáh emh xMxMh ah taxah deh fecundidadeh noh Brasil
estaráhmaishpróximahde

A PáPçD
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Atlasédoécensoédemográficoéõ2A2hGadaptadoED

inversãohdahhierarquiahurbanaD

buscahporhamenidadeshambientaisD

conurbaçãohentrehmunicípioshcontíguosD

desconcentraçãohdoshinvestimentoshprodutivosD

Ohfluxohmigratóriohrepresentadohestáhassociadohaohprocessohde

ehéhimportantehparahumahanálisehdahdinâmicahdemográfica
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QUESTÃOC176

ystatística, .Áõ/ymb, produtos, sazonais, são, aqueles, que

e, preçoj, Resumidamenteb, existem, épocas, do, ano, em
que, a, sua, disponibilidade, nos, mercados, varejistas, ora
é,escassab,com,preços,elevadosb,ora,é,abundanteb,com
preços, mais, baixosb, o, que, ocorre, no, mês, de, produção
máxima,da,safraj

H,partir,de,uma,série,históricab,observouvse,que,o,preço
Pb,em,reaisb,do,quilograma,de,um,certo,produto,sazonal

pode,ser,descrito,pela,função P.xm,S,2,é,+cos . x m
6

b

onde x representa,o,mês,do,anob,sendo x S,h,associado
ao,mês,de, janeirob x S,ó,ao,mês,de, fevereirob,e,assim
sucessivamenteb, até x S, hó, associado, ao, mês, de
dezembroj

Fisponível,em:,wwwjibgejgovjbrj,Hcesso,em:,ó,agoj,ófhó,.adaptadomj

Na,safrab,o,mês,de,produção,máxima,desse,produto,é

H janeiroj

õ abrilj

V junhoj

F julhoj

y outubroj

Segundo,,,o,,,Ánstituto,,,õrasileiro,,,de,,,/eografia,,,e

apresentam,ciclos,bem,definidos,de,produçãob,consumo

π – π

, , , , ,O,Rio,de,4aneiro, tem,projeção, imediata,no,próprio,
estado,e,no,yspírito,Santob,em,parcela,do,sul,do,estado,
da, õahiab, e, na, Zona, da, Matab, em, Minas, /eraisb, onde,
tem,influência,dividida,com,õelo,9orizontej,Vompõem,a,
rede, urbana, do, Rio, de, 4aneirob, entre, outras, cidades:,
Vitóriab,4uiz,de,Torab,Vachoeiro,de, Átapemirimb,Vampos,
dos,/oytacazesb,Volta,Redonta,v,õarra,Mansab,Teixeira,
de,Teritasb,Hngra,dos,Reis,e,Teresópolisj

QUESTÃOC96

Fisponível,em:,http:êêibgejgovjbrj,Hcesso,em:,D,julj,ófh+,.adaptadomj

O, conceito, que, expressa, a, relação, entre, o, espaço

H Trente,pioneiraj

õ

V Região,polarizadaj

F Área,de,conurbaçãoj

y Periferia,metropolitanaj

apresentado,e,a,cidade,do,Rio,de,4aneiro,é:

Zona,de,transiçãoj
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1oCdiaCICCiênciasCHumanasCeCsuasCtecnologiasC31aCaplicação8

ENEMC2916
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QUESTÃOC38

õRHSÁLj,Ministério,do,Meio,HmbienteêÁõ/yj j,óff8,.adaptadomj

No,mapa,estão,representados,os,biomas,brasileiros,queb
em,função,de,suas,características,físicas,e,do,modo,de
ocupação,do,territóriob,apresentam,problemas,ambientais
distintosj,Nesse,sentidob,o,problema,ambiental,destacado
no,mapa,indica

H

õ poluição,dos,rios,temporáriosj

V queimadas,dos,remanescentes,vegetaisj

F desmatamento,das,matas,ciliaresj

y contaminação,das,águas,subterrâneasj

1oCdiaCICCiênciasCHumanasCeCsuasCtecnologias

desertificação,das,áreas,afetadasj

Biomas
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QUESTÃO4:07
TEXTO4I

Mama4África

MamaHÁfricaHPaHminhaHmãe:
éHmãeHsolteira
eHtemHqueHfazer
mamadeiraHtodoHdia
alémHdeHtrabalhar
comoHempacotadeira
nasHçasasH0ahia
MamaHÁfricaHtemHtantoHoHqueHfazer
alémHdeHcuidarHneném
alémHdeHfazerHdenguim

MamaHÁfricaHvaiHeHvem
masHnãoHseHafastaHdeHvocê
quandoHMamaHsaiHdeHcasa

rolaHoHmaior jazz
MamaHtemHcalosHnosHpés
MamaHprecisaHdeHpaz
MamaHnãoHquerHbrincarHmais

éHtantoHcontratempo
noHritmoHdeHvidaHdeHMama

çHIçOHçÉS/R5 Mama4África5HSãoHPauloFHMZ/HMusic1H388í5

TEXTO4II

í218A

6á16A j71áA

318

dasHfamíliasHnoH0rasilHsão

formadasHporHcasaisHcomHfilhos5

dosHlaresHoHrendimentoHdelas

ajudaHnoHsustentoHdaHcasa5

dasHfamílias1

masHem
MulheresHsão
responsáveisHpor

âlasHtêmHcadaHvez

menosHfilhos porHmulher5

âHengravidamHmaisHtardeF aos anosHdeHidade57j1E

-onteFHI0Gâ

3j16A
dessesHgrupos1

âm
osH filhosHsãoHsóHdeHumHdos

parceirosH ouH deH ambos1H de

relacionamentosH anteriores1

umH indicativoH deH aumento

dasH uniõesH reconstituídas5

-/MÍLI/S

A4nova4família4brasileira5HxisponívelHemFHhttpF44veja5abril5com5br5H/cessoHemFH3áHdez5H7%37HPadaptado:5

/Hpesquisa1HrealizadaHpeloHI0Gâ1HevidenciaHcaracterísticasHdasHfamíliasHbrasileiras1HtambémHtematizadasHpelaHcanção
Mama África5H/mbosHosHtextosHdestacamHoPa:

/ preocupaçãoHdasHmulheresHcomHoHmercadoHdeHtrabalho5

0 responsabilidadeHdasHmulheresHnoHsustentoHdasHfamílias5

ç comprometimentoHdasHmulheresHnaHreconstituiçãoHdoHcasamento5

x

â importânciaHdasHmulheresHnasHtarefasHdiárias5

dedicaçãoHdasHmulhresHnoHcuidadoHcomHosHfilhos5

çadernoHíH9H/M/RâLOH9HPáginaH32
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QU6STÃOrA(

Or fenômenor dar mobilidader populacionalr vem:
desderasrúltimasrdécadasrdorséculorXX:rapresentando

6ssesr novosr processosr ser materializam:r entrer outros
aspectos:r nar dimensãor interna:r pelor redirecionamento

detrimentor dosr grandesr centrosr urbanosõr pelos
deslocamentosrdercurtarduraçãorerardistânciasrmenoresõ
pelosr movimentosr pendulares:r quer passamr ar assumir
maiorr relevânciarnasrestratégiasrdersobrevivência:rnão
maisrrestritosraosrgrandesraglomeradosrurbanosB

nolBrasil%rRiorderwaneiroDr/846:r1200rêadaptado.B

nor períodor apontador nor texto:r temr comor causar a

Z descapitalizaçãordorsetorrprimárioB

8 ampliaçãordareconomiarinformalB

% tributaçãordarárearresidencialrcitadinaB

9 desconcentraçãordaratividaderindustrialB

6 saturaçãordarempregabilidadernorsetorrterciárioB

transformaçõesrsignificativasrnorseurcomportamento:rnão
sórnor8rasilrcomortambémremroutrasrpartesrdormundoB

dosr fluxosr migratóriosr parar asr cidadesr médias:r em

OL/V6/RZ:rLBrZBrPBõrOL/V6/RZ:rZBrTBrRBrReflexõeslsobrelosldeslocamentoslpopulacionais

Zrredefiniçãordosrfluxosrmigratóriosrinternosrnor8rasil:

intensificaçãordorprocessorde
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8 á:2ç

% A:Cç

9 A:Aç

6 A:xç

Or gráficor apresentar ar taxar der desempregor êemr ç.
parar or períodor der marçor der 122ár ar abrilr der 122C:
obtidar comr baser nosr dadosr observadosr nasr regiões
metropolitanasr der Recife:r Salvador:r 8elor 5orizonte:
Riorderwaneiro:rSãorPaulorerPortorZlegreB

QU6STÃOr0A)

Taxaldeldesempregolpfç
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Zr medianar dessar taxar der desemprego:r nor períodor de
marçorder122árarabrilrder122C:rfoirde
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QUESTÃO.M6

A garantir.a.igualdade.de.gênero/

B priorizar.a.construção.de.escolas/
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ENEMc2009

C oíprocessoídeímigraçãoíparaíoíSudesteícontribuiíparaío
fenômenoíconhecidoícomoíinchaçoíurbanoB

Alternativaícorreta:

Questão 75

ConfiraMinformaçõesMsobreMmigraçãoMnoMBrasilMnosMresultados

doMCensoíáêJêGMhttp:wwgoofglwXRzzaK

VejaMtambém(MnaMpáginaMhíMdaMSínteseídeíIndicadoresíáêJz(M

oMtextoMsobreMMobilidadeMpopulacionalGMhttp:wwgoofglwZBE7kD

Questão 143

D á6B9RêB8êêB

Alternativaícorreta:

AMPesquisaíMensalídeíEmpregoíNíPMEMfoiMencerradaMemM

marçoMdeMq)íó(McomMaMdivulgaçãoMdosMresultadosMreferentesM

aoMmêsMdeMfevereiroMdeMq)íóJ

SeusMindicadores(MatéMentãoMdisponibilizadosMparaMseisM

RegiõesMMetropolitanasM.Recife(MSalvador(MBeloMHorizonte(M

RioMdeMJaneiro(MSãoMPauloMeMPortoMAlegreS(MforamM

substituídosMpelosMindicadoresMdaMPesquisaíNacionalíporí
AmostraídeíDomicíliosíContínuaíNíPNADíContínua(MqueM

abrangeMtodoMoMconjuntoMdoMPaísJ

ConfiraMasMinformaçõesMsobreMTrabalhoMeMRendimentoMnoM

BrasilMnoMportalídoíIBGEGMhttp:wwbitflywPesq4Trab

VocêMtambémMpodeMverificarMosMúltimosMresultadosMdaMPNADí
ContínuaMnaMpáginaMdeMdivulgaçãoMmensalMdaMPesquisaM

.http:wwgoofglwFicPCRSMeMacompanharMasMmatériasMsobreM

essesMresultadosMnoMsiteMdaMAgênciaíIBGEídeíNotíciasM

.http:wwgoofglwpVqJM7S

Questão 168

E JRBêêêBêêê

Alternativaícorreta:

SaibaMsobreMosMBiomasMbrasileirosMnoMIBGEeducaíJovensGM

http:wwgoofglwciPRmH

ConfiraMtambémMasMinformaçõesMsobreMoMterritórioMbrasileiro(M

inlcuindoMosMBiomas(MnoMsiteMBrasilíemíSínteseGM

http:wwbrasilemsintesefibgefgovfbrwterritoriofhtml

ENEMc2012

QUESTÃOc32

A menoríproporçãoídeífecundidadeínaíáreaíurbanaB

Alternativaícorreta:

VejaMasMinformaçõesMsobreMaMpopulaçãoMruralMeMurbanaMnoM

IBGEeducaíJovensGMhttp:wwgoofglwMDCNGF

ConfiraMtambémMosMdadosMsobreMaMnupcialidadeMeMfecundidadeMdaM

populaçãoMbrasileiraMnosMresultadosMdoMCensoíáêJêGM

http:wwgoofglwXRzzaK

ENEMc2013

ConfiraMinformaçõesMsobreMaMnupcialidadeMeMfecundidadeMdaM

populaçãoMbrasileiraMnosMresultadosMdoMCensoíáêJêí
vhttp:wwgoofglwXRzzaKSMeMnoMsiteMBrasilíemíSínteseí
.http:wwgoofglwUzV8fgS

AMSínteseídeíIndicadoresíSociaisíáêJúí
.http:wwgoofglww5mGsVSMtambémMtrazMdadosMsobreM

fecundidadeMnoMBrasil(MnasMpáginasMqí(Mqq(MqIMeMT)JMVejaM

aindaMaMmatériaMdaMAgênciaMIBGEMdeMNotíciasMemMrelação

aMestesMdadosGMhttp:wwgoofglwkZt8XC

QUESTÃOc18

B ReduçãoídoícrescimentoívegetativoB

Alternativaícorreta:

ConfiraMinformaçõesMsobreMaMnupcialidadeMeMfecundidadeMdaM

populaçãoMbrasileiraMnasMEstatísticasídoíRegistroíCivilíáêJúí
.http:wwgoofglwsChbCNSMeMnosMresultadosMdoMCensoíáêJêí
.http:wwgoofglwXRzzaKS

VejaMtambémMaMmatériaMdaMAgênciaíIBGEídeíNotíciasMsobre

aMparticipaçãoMdaMpopulaçãoMidosaMnoMmercadoMdeMtrabalhoG

http:wwgoofglw8KfZZt

QUESTÃOc132

E sintetizaí oí crescenteí númeroí deí casamentosí eí de
ocupaçãoínoímercadoídeítrabalhoB

Alternativaícorreta:

QuestõescdocENEMcquecmencionamcdadoscdocIBGE:cdec2009cac2017

GABARITOcEcREFERÊNCIAS

http://goo.gl/XRzzaK
http://goo.gl/2BE7kD
http://bit.ly/Pesq-Trab
http://goo.gl/FicP3R
http://goo.gl/pVqJM7
http://goo.gl/ciPRmH
http://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio.html
http://goo.gl/MD3N1F
http://goo.gl/XRzzaK
http://goo.gl/XRzzaK
http://goo.gl/UzV4fg
http://goo.gl/w5mGsV
http://goo.gl/kZt4XC
http://goo.gl/sChb3N
http://goo.gl/XRzzaK
http://goo.gl/8Kf2Zt


ENEM 2015

QUESTÃO 38

A desertificação das áreas afetadas.

Alternativa correta:

Saiba sobre os Biomas brasileiros no IBGEeduca Jovens: 
http://goo.gl/ciPRmH
Confira também as informações sobre o território 
brasileiro, inlcuindo os Biomas, no site Brasil em Síntese: 
http://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio.html
Veja ainda uma matéria da Agência IBGE de Notícias 
sobre queimadas e desmatamento em diversos municípios 
brasileiros (http://goo.gl/UT6FG9) e as páginas 49 a 64 
da publicação do IBGE sobre os Indicadores de 
Desenvolvimento Sustentável (http://bit.ly/2IzyGoc)

QUESTÃO 176

Alternativa correta:

D julho.

O Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor 
e seus ajustes sazonais são explicados no site do IBGE 
(http://bit.ly/SNIPC_IBGE) e você também pode 
conferir no Canal do IBGE no YouTube o vídeo da série 
IBGE Explica sobre os índices de preços INPC e IPCA: 
http://youtu.be/JVcDZOlIMBk

Questões do ENEM que mencionam dados do IBGE: de 2009 a 2017

GABARITO E REFERÊNCIAS

ENEM 2016

QUESTÃO 06

C Região polarizada.

Alternativa correta:

Confira a publicação do IBGE Arranjos populacionais e 
concentrações urbanas no Brasil (http://bit.ly/
ArrPop_IBGE) e veja no Canal do IBGE no YouTube o 
vídeo da série IBGE Explica sobre os Arranjos 
Populacionais: http://youtu.be/G5YsSBc98Po
No site http://cidades.ibge.gov.br/, você encontra as 
principais informações sobre todos os estados e 
municípios brasileiros

1a aplicação

QUESTÃO 139

C 56,95

Alternativa correta:

Confira as informações sobre a Pesquisa Industrial Anual 
(http://bit.ly/PIA-Emp) e sobre o Produto Interno Bruto dos 
Municípios (http://bit.ly/PIB-M) no portal do IBGE.
Os dados sobre o PIB dos Municípios de 2010 a 2015 
foram reunidos em uma publicação que está disponível em 
pdf (http://goo.gl/ceiQxz).
Veja também principais dados sobre o estado de São 
Paulo, a capital paulista e o município de Guarulhos no site 
Cidades e Estados:
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/guarulhos/panorama

ENEM 2014

QUESTÃO 40

D conurbação entre municípios contíguos.

Alternativa correta:

Confira no Atlas do Censo Demográfico 2010 a visão 
geográfica na análise dos dados estatísticos levantados 
pela IBGE  em seus recenseamentos da população 
brasileira: http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/
Veja também, na página 41 da Síntese de Indicadores 2015, 
o texto sobre Mobilidade populacional: http://goo.gl/2BE7kD

A Síntese de Indicadores Sociais 2016 
(http://goo.gl/w5mGsV) traz dados sobre 
fecundidade no Brasil, nas páginas 21, 22, 29 e 30. 

Veja também a matéria da Agência IBGE de Notícias em 
relação a estes dados: http://goo.gl/kZt4XC

QUESTÃO 142

C 1,52.

Alternativa correta:

http://bit.ly/PIA-Emp
http://bit.ly/PIB-M
http://goo.gl/ceiQxz
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/guarulhos/panorama
http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/
http://goo.gl/2BE7kD
http://goo.gl/w5mGsV
http://goo.gl/kZt4XC
http://goo.gl/ciPRmH
http://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio.html
http://goo.gl/UT6FG9
http://bit.ly/2IzyGoc
http://bit.ly/SNIPC_IBGE
http://youtu.be/JVcDZOlIMBk
http://bit.ly/ArrPop_IBGE
http://youtu.be/G5YsSBc98Po
http://cidades.ibge.gov.br/
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GABARITO E REFERÊNCIAS

B 6,24.

C reestruturar o sistema previdenciário.

QUESTÃO 51

Alternativa correta:

Confira informações sobre a pirâmide etária brasileira no 
IBGEeduca Jovens: http://goo.gl/NN9iUB 
Veja também notícias e releases recentemente 
divulgados pela Agência IBGE de Notícias, sobre a 
expectativa de vida dos brasileiros (http://goo.gl/
qFUw1a; http://goo.gl/FA1gvq) e os idosos que 
continuam trabalhando (http://goo.gl/8Kf2Zt)

2a aplicação

QUESTÃO 162

Alternativa correta:

E 18,1

Confira as pesquisas do IBGE relativas à agricultura e à 
pecuária: http://goo.gl/UDEDob

QUESTÃO 177

Alternativa correta:

A Mediana é uma das medidas de tendência central de 
uma pesquisa, assim como a Média. Confira no 
IBGEeduca Professores o material explicativo sobre a 
Mediana (https://goo.gl/7TymKq) e aproveite também 
nosso material sobre a Média (https://goo.gl/pfEiDB).

Saiba mais sobre o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) no site do IBGE: https://
goo.gl/gZM2Qs. Você também pode conferir no Canal 
do IBGE no YouTube o vídeo da série IBGE Explica 
sobre os índices de preços INPC e IPCA: http://
youtu.be/JVcDZOlIMBk. Confira ainda a matéria sobre o 
IPCA acumulado em 2017, na Agência IBGE de Notícias: 
http://goo.gl/Kqfk7P 

QUESTÃO 124

B responsabilidade das mulheres no sustento das famílias.

Alternativa correta:

Confira as informações sobre estatisticas de gênero 
(http://goo.gl/b4DCRz) e os indicadores sociais das 
mulheres no Brasil (http://goo.gl/FVtYwi) no site 
IBGEeduca Jovens
Veja também a matéria publicada pela Agência IBGE de 
Notícias sobre "as novas caras das famílias" 
(http://goo.gl/jCa5Bc) e os resultados da PNAD 
Contínua 2017 (http://bit.ly/2zPhY1u)

ENEM 2017

QUESTÃO 73

Alternativa correta:

D desconcentração da atividade industrial.

Confira a publicação Reflexões sobre os Deslocamentos 
Populacionais no Brasil: http://goo.gl/EKH1XJ
Veja também o release de divulgação da publicação,
veiculado pela Agência IBGE de Notícias: 
http://goo.gl/mthh7x

QUESTÃO 174

B 8,0%

Alternativa correta:

A Mediana é uma das medidas de tendência central de 
uma pesquisa, assim como a Média. Confira no 
IBGEeduca Professores o material explicativo sobre a 
Mediana (https://goo.gl/7TymKq) e aproveite também 
nosso material sobre a Média (https://goo.gl/pfEiDB).

Confira as informações sobre Trabalho e Rendimento no 
Brasil no site do IBGE: http://bit.ly/Pesq-Trab

2a aplicação

1a aplicação

http://goo.gl/b4DCRz
http://goo.gl/FVtYwi
http://goo.gl/jCa5Bc
http://bit.ly/2zPhY1u
http://goo.gl/EKH1XJ
http://goo.gl/mthh7x
http://goo.gl/7TymKq
http://goo.gl/pfEiDB
http://bit.ly/Pesq-Trab
http://goo.gl/NN9iUB
http://goo.gl/qFUw1a
http://goo.gl/qFUw1a
http://goo.gl/FA1gvq
http://goo.gl/8Kf2Zt
http://goo.gl/UDEDob
http://goo.gl/7TymKq
http://goo.gl/pfEiDB
http://goo.gl/gZM2Qs
http://goo.gl/Kqfk7P
http://youtu.be/JVcDZOlIMBk
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