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zzzzzNessezmaterialzvocêzvaizencontrarzquestõesz
quez estiveramz emz provasz dozExame) Nacional) do)
Ensino)Médio)bENEMvízentrezSááYzezSáúCízezquez
contêmz informaçõesz ez materiaisz produzidosz pelozInsp

tituto)Brasileiro)de)Geografia)e)Estatística)bIBGEv:z

zzzzzOzIBGEzproduzzdiversaszinformaçõeszsobrezoz
nossozterritóriozezpopulaçãoízporzissoízézbastantez
comumz quez asz provasz doz ENEMz utilizemz essesz
dadosz paraz testarz oz conhecimentoz dosz alunosz
sobrez seuz país:z Algunsz dosz temasz tratadosz nasz
questõeszsãoTzmedianaízpirâmidezetáriaízinflaçãoíz
migraçãoíz biomasíz fecundidadez ez indústria:z Sãoz
informaçõesz relevantesz ez atualizadasz sobrez oz
Brasil:z Essesz dadosz sãoz visualizadosz porz meioz
dez mapasíz gráficosz ez tabelasíz quez sãoz imporA
tanteszformatoszparazexporzaszinformações:z

z z z z z Aproveitez essez materialz paraz estudarz ez testarz
seuszconhecimentos:zAozfinalzdaszquestõesízvocê

encontraz oz gabaritoz ez indicaçõesz dez linksz dez sitesz
doz IBGEz ondez poderáz sez aprofundarz maisz nosz
temaszabordadoszemzcadazquestão:

z z z z z Alémz doz portalzwww.ibge.gov.bríz oszlinksz az

seguirz podemz serz umz grandez auxílioz nosz estudosz
doz Ensinoz Médioíz especialmentez nasz áreasz dez
GeografiazezdezatualidadesT
●zIBGEeduca) Jovensz Az sitez voltadoz aoz públicoz
jovemízemz quez vocêz podez consultarz dadosz doz
IBGEzdezmaneirazfácilzezdescomplicada:z
●zPlaylist) IBGE) Explicaz Az websériez divulgadaz noz
Canalzdoz IBGEz noz YouTubeíz quez trazz dez formaz
lúdicaz az explicaçãoz dez pesquisasz realizadasz ez
conceitoszutilizadoszpelozIBGE:

z z z z z Quandoz sez trataz dez informaçõesz confiáveisíz oz
IBGEz éz az referênciaz oficialz dez dadosz emz nossoz
país:z Sez preparez paraz oz ENEMz ez sez atualizez
estudandoznossaszinformações:
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http://bit.ly/2WLxiRN
http://bit.ly/2zOlhWs
https://www.youtube.com/watch?v=cW6h020IZhs&list=PLAvMMJyHZEaE_gzGaoD5RkmCxO6rBexI6
https://twitter.com/ibgecomunica
http://www.facebook.com/ibgeoficial
http://www.youtube.com/ibgeoficial
http://www.instagram.com/ibgeoficial/
http://bit.ly/2WLxiRN
http://bit.ly/2zQfy2u
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Questão -õ:

O3 quadro3 apresenta3 informações3 da3 área

aproximada3de3cada3bioma3brasileiroT

biomas

continentais

brasileiros

área

aproximada

dkmê(

áreaa9atotal

Brasil

Umazônia3 wTíú(Túw:3 wú7vú0

Ierrado3 vTD:(TwwÉ3 v:7úv0

Mata3Utlântica3 íTííDTíÉv3 í:7Dw0

Iaatinga3 ÉwwTwj:3 ú7úv0

Pampa3 í)(Twú(3 v7D)0

Pantanal3 íjDT:jj3 í7)(0

Área3Total3Srasil3 ÉTjíwTÉ))

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

U íTwDD

S íwTDDD

I íwDTDDD

G íTwDDTDDD

V íwTDDDTDDD

ENEMaê44.

CADERNOaêa–aAMARELOa–aPÁGINAaêg

Questão q3

O3 movimento3 migratório3 no3 Srasil3 é3 significativo7
principalmente3 em3 função3 do3 volume3 de3 pessoas3 que3 saem
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 no3 período3 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
encontram3 em3 áreas3 que3 não3 exigem3 formação3 profissionalT
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

Iom3base3nas3informações3contidas3no3texto73depreendeÁse
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

-oadiaaBaCiênciasaHumanasaeasuasatecnologias
CADERNOa3a–aAMARELOa–aPÁGINAaê4

Questão -gH

O3 gráfico3 a3 seguir3 mostra3 a3 evolução73 de3 abril3 de3 vDDÉ3 a
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

U v:TúwDT
S :vTvvÉT
I úvDTÉDDT
G v:TúwDTÉDDT
V :vTvvÉTDDDT

êoadiaaBaMatemáticaaeasuasatecnologias

QuestõesadoaENEMaqueamencionamadadosadoaIBGE:adeaê44.aaaê4-:

População3economicamente3ativa3âem3mil3pessoasg
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QUESTÃOl32

Composiçãosdaspopulaçãosresidentesurbanasporssexom
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SúúS .hSh

segundoossgrupossdesidadesfsBrasilsfsSúúSH.hSh

FonteísIBGEmsCensosDemográficosSúúSH.hSh

Homens Mulheres
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Composiçãosdaspopulaçãosresidentesruralsporssexom

/

SúúS .hSh

segundosossgrupossdesidadesfsBrasilsfsSúúSH.hSh

Homens

FonteísIBGEmsCensosDemográficosSúúSH.hSh

Mulheres

BRASILcsIBGEcCensoldemográf col1991–20104RiosdesJaneiroms.hSSc

A menorsproporçãosdesfecundidadesnasáreasurbanac

B menorsproporçãosdeshomenssnasáreasruralc

C aumentosdasproporçãosdesfecundidadesnasáreasruralc

D quedasdaslongevidadesnasáreasruralc

E quedasdosnúmerosdesidosossnasáreasurbanac

ENEMl2013

Cadernos.sfsAMARELOsfsPáginasv

QUESTÃOl18

Taxaldelfecundidadeltotall–lBrasill–l1940–2010

SúJh Súçh Súãh Súbh Súqh Súvh Súúh .hhh .hSh .h.h

bmSb bm.S bm.v

ãmqb

çmJã

.mvã

.mJv

Smúh

IBGEcCensoldemográf col2010ísresultadossgeraissdasamostrac

DisponívelsemísftpíHHftpcibgecgovcbrcsAcessosemísS.smarcs.hSJc

A Decréscimosdaspopulaçãosabsolutac

B Reduçãosdoscrescimentosvegetativoc

C Diminuiçãosdasproporçãosdesadultosc

D Expansãosdespolíticassdescontrolesdasnatalidadec

E Aumentos das renovaçãos das população
economicamentesativac

1oldial–lCiênciaslHumanaslelsuasltecnologias

As interpretaçãos es as correlaçãos dass f gurass sobres a

dinâmicasdemográf casbrasileirasdemonstramsum:aI
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Os processos registrados nos gráf cos gerous as seguinte
consequênciasdemográf caí

i
i
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Casados0e0independentes
QUESTÃO0Mõá

mentoçdoçIíGEçmostraçqueçoçnúmeroçdeUmçnovoçlevanta
amentosç entreç pessoasç naç faixaç dosç zSç anosç cresce)

desdeç qSSú)ç aç umç ritmoç zSfç maiorç queç oç observadoç na
cas

:::eçumçfatorçdeterminanteçéçqueçcadaçvezçmaisçpessoasçnessa
idadeç estãoç noç mercadoç deç trabalho)ç oç queç lhesç garanteç a

populaçãoçbrasileiraçcomoçumçtodo:::

independênciaçfinanceiraçnecessáriaçparaçoçmatrimônio:

Aumento0no0número0de0casamentos2entreçqSSúçeçqSSG0

População0com0mais0de0B90anos0no0mercado0de0trabalho

FontesI
3ç%omçbaseçnoçúltimoçdadoçdisponível)çdeçqSSG

IBGE e Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Entre0pessoas
acima0dos0B9

Na0população
brasileira

Em0á99õ HojeV

qqj á:j

õMj õ:j

Veja)çSãoçPaulo)çqBçabr:çqSBSç2adaptado0:

õ
população:

í
casamento:

% 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:

áo0dia0g0LinguagensL0códigos0e0suas0tecnologias

%adernoçxçFçõMõRELOçFçPáginaçqS

QUESTÃO0MõC

õçcidadeçdeçGuarulhosç2SP0çtemçoçGºçPIíçmunicipal

doç írasil)ç alémç doç maiorç aeroportoç daçõméricaç doç Sul:

Emç proporção)ç possuiç aç economiaç queç maisç cresceç em

indústrias)çconformeçmostraçoçgráfico:

%rescimentoçFçIndústria

írasil SãoçPaulo
2Estado0

SãoçPaulo
2%apital0 Guarulhos
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FonteIçIíGE)çqSSqFqSSGç2adaptado0:

õnalisandoç osç dadosç percentuaisç doç gráf co)ç qualç a

diferençaçentreçoçmaiorçeçoçmenorçcentroçemçcrescimento

noçpoloçdasçindústrias9

õ hx)qG

í zD)Sº

% xz)ºx

* Dx)hz

E úS)Sh

áo0dia0g0Matemática0e0suas0tecnologias

linguagemçverbalçeçnãoçverbal:çNoçtexto)çoçusoçdesseçrecurso
Osççgráficosççexpõemççdadosççestatísticosççporççmeioççde

exemplif caç oç aumentoç daç expectativaç deç vidaç dai

explicaçoçcrescimentoçdaçconf ançaçnaçinstituiçãoçdoi
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Saldoédo
deslocamento Fluxoédeépessoas

PãhMMMhahéPhçMM

éPhçMPhahã:héMM

ã:héMPhahPMéhxMM

limitehdehmunicípio

Confins

Ribeirão
das
Neves

Vespasiano
SantaéLuzia

Sabará

NovaéLima

Betim

Ibirité

RegiãoéMetropolitana
deéBeloéHorizonte

Itabirito

Contagem BeloéHorizonte

Nota:OhsaldohconsiderahapenashashpessoashquehsehdeslocavamhparahohtrabalhohehretornavamhaoshseushmunicípioshdiariamenteD

BRASILDhIBGED

A fugahdeháreashdegradadasD

B

C

D

E

CadernohxhChAMARELOhChPáginahPç

QUESTÃOéG2

Aoédiaé1éCiênciaséHumanaséeésuasétecnologias

ENEMéõ2AG

QUESTÃOéAGõ

Ahtaxahdehfecundidadehéhumhindicadorhquehexpressaha
condiçãohreprodutivahmédiahdashmulhereshdehumahregiãoá

dessahregiãoDhAhtabelahapresentahoshdadoshobtidoshpelos
CensoshdehxMMMhehxMPMáhfeitoshpelohIBGEáhcomhrelaçãohà
taxahdehfecundidadehnohBrasilD

Ano TaxaédeéfecundidadeénoéBrasil

xMMM xáé:

xMPM PáwM

DisponívelhemjhwwwDsaladeimprensaDibgeDgovDbrDhAcessohemjhéPhjulDhxMPéD

Suponhah queh ah variaçãoh percentualh relativah nah taxa
dehfecundidadehnohperíodohdehxMMMhahxMPMhsehrepitahno
períodohdehxMPMhahxMxMD

Nesseh casoáh emh xMxMh ah taxah deh fecundidadeh noh Brasil
estaráhmaishpróximahde

A PáPçD

B PáçxD

C PáãxD

D PáàMD

E Pá:MD

CadernohãhChAMARELOhChPáginahxP

õoédiaé1éMatemáticaéeésuasétecnologias

Atlasédoécensoédemográficoéõ2A2hGadaptadoED

inversãohdahhierarquiahurbanaD

buscahporhamenidadeshambientaisD

conurbaçãohentrehmunicípioshcontíguosD

desconcentraçãohdoshinvestimentoshprodutivosD

Ohfluxohmigratóriohrepresentadohestáhassociadohaohprocessohde

ehéhimportantehparahumahanálisehdahdinâmicahdemográfica

QuestõesédoéENEMéqueémencionamédadosédoéIBGE:édeéõ229éaéõ2A8



ENEMC2915
Vaderno,+,v,HMHRyLO,v,Página,=f

2oCdiaCICMatemáticaCeCsuasCtecnologias

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,funçãoP.xm,S,2,é,+cos.x m
6

b

ondexrepresenta,o,mês,do,anob,sendoxS,h,associado
ao, mês, de, janeirobxS, ó, ao, mês, de, fevereirob, e, assim
sucessivamenteb, atéxS, 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

Vaderno,ó,v,HMHRyLO,v,Página,=

1oCdiaCICCiênciasCHumanasCeCsuasCtecnologiasC31aCaplicação8

ENEMC2916

Vaderno,ó,v,HMHRyLO,v,Página,h8

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

QuestõesCdoCENEMCqueCmencionamCdadosCdoCIBGE:CdeC2999CaC2918
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QUESTÃO4:08

TEXTO4I

Mama4África

MamaHÁfricaHPaHminhaHmãe:
éHmãeHsolteira
eHtemHqueHfazer
mamadeiraHtodoHdia
alémHdeHtrabalhar
comoHempacotadeira
nasHçasasH0ahia
MamaHÁfricaHtemHtantoHoHqueHfazer
alémHdeHcuidarHneném
alémHdeHfazerHdenguim

MamaHÁfricaHvaiHeHvem
masHnãoHseHafastaHdeHvocê
quandoHMamaHsaiHdeHcasa

rolaHoHmaiorjazz
MamaHtemHcalosHnosHpés
MamaHprecisaHdeHpaz
MamaHnãoHquerHbrincarHmais

éHtantoHcontratempo
noHritmoHdeHvidaHdeHMama

çHIçOHçÉS/R5Mama4África5HSãoHPauloFHMZ/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 filhosH sãoH sóH deH umH dos

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
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QU6STÃOrA(

Or fenômenor dar mobilidader populacionalr vem:
desder asr últimasr décadasr dor séculor XX:r apresentando

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 relevânciar nasr estratégiasr der sobrevivência:r não
maisrrestritosraosrgrandesraglomeradosrurbanosB

noõBrasil: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:rZBrTBrRBrReflexõesõsobreõosõdeslocamentosõpopulacionais
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intensificaçãordorprocessorde
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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
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QUESTÃO.M6
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QUéSTÃOúôq

TéXTOú?

TéXTOú??

Stephenú 8undxú artistaú canadensexú moradorú em
Victoriaxú capitalú daú 9olúmbiaú writânicaú k9anadá.x

deú arteú virtuaisú pedalandoú sua bikeGú Seguindoú rotas
traçadasúcomú oú auxílioú deú umú dispositivoú deú “PSxú ele
calculaúterúpercorridoúmaisúdeúq0úmilúquilômetrosG

Osú textosú destacamú aú inovaçãoú artísticaú propostaú por
Stephenú8undúaúpartirúdoka.

: deslocamentoúdasútecnologiasúdeúsuasúfunçõesúhabituaisG

w perspectivaúdeúfuncionamentoúdoúdispositivoúdeú“PSG

9 atoúdeúguiarúsuaúbicicletaúpelasúruasúdaúcidadeG

5 análiseúdosúproblemasúdeúmobilidadeúurbanaG

é focoúnaúpromoçãoúculturalúdaúsuaúcidade

ENEMQ2018
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transformouíseúemúfenômenoúmundialúproduzindoúobras

wR:99Oxú:zú8OS9”?xújGúQuandoúrotasúseútornamúarteGúRetratos:QaQrevistaQdoQIBGE.
RioúdeúWaneiroxúnGúãxúsetGúô0qDúkadaptado.G

5isponívelúemRúwwwGbooooooomGcomGú:cessoúemRúMúdezGúô0qDúkadaptado.G

QUéSTÃOúf0

:ú presunçãoú deú queú aú superfícieú dasú chapadas

eú chapadõesú representaú umaú velhaú peneplanícieú é

corroboradaúpeloúfatoúdeúqueúelaúéúcobertaúporúacumulações

cascalhosú eú seixosú eú pelaú ocorrênciaú generalizadaú de

concreçõesúferruginosasúqueúformamúumaúcrostaúlateríticax

denominadaú“canga”G

Qualútipoúclimáticoúfavoreceúoúprocessoúdeúalteraçãoúdo

soloúdescritoúnoútexto3

:

w SubtropicalxúcomúbaixasútemperaturasG

9 TemperadoxúcomúinvernosúfriosúeúsecosG

5 TropicalxúcomúsazonalidadeúdasúchuvasG

é équatorialxúcomúpluviosidadeúabundanteG

superficiaisxútaisúcomoúmassasúdeúareiaxúcamadasúde

Wé?wé8xú8Gú5isponívelúemRúhttpRPPbibliotecaGibgeGgovGbrGú:cessoúemRú-újulGúô0qfúkadaptado.G

ÁridoxúcomúdéficitúhídricoG
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Silvicultura âxtrativismoãvegetal

pelaãtendênciaãde

Z conservaçãoãdoãbiomaãnativo4

h estagnaçãoãdoãsetorãprimário4

/

j reduçãoãdaãproduçãoãdeãmóveis4

â retraçãoãdaãindústriaãalimentícia4

/onsiderandoãasãdiferençasãentreãextrativismoãvegetalãeãsilvicultura6ãaãvariaçãoãdasãcurvasãdoãgráficoãfoiãinfluenciada
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Z /rescimentoãdaãfaixaãjuvenil4

h Zumentoãdaãexpectativaãdeãvida4

/ âlevaçãoãdaãtaxaãdeãfecundidade4

j Predomínioãdaãpopulaçãoãmasculina4

â âxpansãoãdoãíndiceãdeãmortalidade4
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QUESTÃOt64

Figurat1
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NOR9ESTE

àENTRO)SUL

9isponívelaem3ahttp3jjatlasescolarqibgeqgovqbrqaêcessoaem3a,aoutqa,çõãa0adaptado1q

Figurat2

9isponívelaem3ahttp3jjimgmsqalmanaqueqabrilqcomqbrqaêcessoaem3a,aoutqa,çõãq
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QUESTÃON154

calcularúoúÍndiceúdeú-esenvolvimentoúHumanoúMunicipal

temporalúeúespacialúentreúosúmunicípiosP

cidadesúbrasileirasP

Município IDHMN-N1990 IDHMN-N2000 IDHMN-N2010

U29J

U2gJ U29U U29U

êalneárioú?amboriúúqS?é

VitóriaúqRSé

acompanhamentoúcomúaúcidadeúqueúteveúaúmenorúmédia

cincoúcidadesúanalisadasP

?omú baseú nosú dadosú fornecidos2ú qualú foiú oú município

z

ê

? êalneárioú?amboriúP

-

R VitóriaP

úúúúúúRmúFUIF2úoúPNU-úêrasil2úoúIpeaúeúaúLundaçãoúJoão
Pinheiroúassumiramúoúdesafioúdeúadaptarúaúmetodologia
doúÍndiceúdeú-esenvolvimentoúHumanoúqI-Héúglobalúpara

qI-HMéú dosú JúJgJú municípiosú brasileirosú comú baseú nos
dadosú doú ?ensoú -emográficoú deú FUIUPú Tambémú se
recalculouú oú I-HM2ú pelaú metodologiaú adotada2ú paraú os
anosú deú IÁÁUú eú FUUU2ú paraú permitirú aú comparabilidade

Noú quadroú sãoú apresentadosú osú dadosú deú cinco

Sãoú?aetanoúdoúSulúqSPé

ÁguasúdeúSãoúPedroúqSPé

LlorianópolisúqS?é

U2TT

U2gT

U2TÁ

U2Tç

U2TT

U2Tg

U2TÁ

U2T9

U2ÁF

U2TÁ

U2TT

-isponívelúem7úhttp7NNatlasbrasilPorgPbrPúzcessoúem7úFgúabrPúFUIãúqadaptadoéP

Umaú ONGú decideú fazerú umú trabalhoú de

aritméticaúdosúI-HMúdasútrêsúúltimasúdécadasúentreúas

escolhidoúpelaúONGO

LlorianópolisP

ÁguasúdeúSãoúPedroP

Sãoú?aetanoúdoúSulP
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ENEMF2009

C oíprocessoídeímigraçãoíparaíoíSudesteícontribuiíparaío
fenômenoíconhecidoícomoíinchaçoíurbanoB

Alternativaícorreta:

Questão 75

ConfiraéinformaçõesésobreémigraçãoénoéBrasilénoséresultadosédo
CensoíáêJê9éhttp:wwbitflywMigr4CensoZ5G5éAaépartirédaépágRé5ú0

VejaétambémSénaéSínteseídeíIndicadoresíáêJ7Séoétextoésobreé

Mobilidadeépopulacional9éhttp:wwgoofglwZBE7kDaApágsRéTPéeéTí0

Questão 143

D á6B9RêB8êêB

Alternativaícorreta:

AéPesquisaíMensalídeíEmpregoíNíPMEéfoiéencerradaéemé

marçoédeéíJPúSécoméaédivulgaçãoédoséresultadoséreferentesé
aoémêsédeéfevereiroédeéíJPúR
SeuséindicadoresSéatééentãoédisponibilizadoséparaéseisé
RegiõeséMetropolitanaséARecifeSéSalvadorSéBeloéHorizonteSé
RioédeéJaneiroSéSãoéPauloéeéPortoéAlegre0Séforamé
substituídosépeloséindicadoresédaéPesquisaíNacionalíporí

AmostraídeíDomicíliosíContínuaíNíPNADíContínuaSéqueé

abrangeétodoéoéconjuntoédoéPaísR

ConfiraéaséinformaçõesésobreéTrabalhoéeéRendimentoénoé
BrasilénoéportalídoíIBGE9éhttp:wwbitflywPesq4Trab

VocêétambémépodeéverificaréoséúltimoséresultadosédaéPNADí

ContínuaénaépáginaédeédivulgaçãoémensalédaéPesquisaé

Ahttp:wwgoofglwFicPXR0éeéacompanharéasématériasésobreé

esseséresultadosénoésiteédaéAgênciaíIBGEídeíNotíciasé

Ahttp:wwgoofglwpVqJM70

Questão 168

E JRBêêêBêêê

Alternativaícorreta:

SaibaésobreéoséBiomasébrasileirosénoéIBGEeducaíJovens9é
http:wwgoofglwciPRmH

ENEMF2012

QUESTÃOF32

A menoríproporçãoídeífecundidadeínaíáreaíurbanaB

Alternativaícorreta:

Vejaéaséinformaçõesésobreéaépopulaçãoéruraléeéurbanaénoé
IBGEeducaíJovens9éhttp:wwgoofglwMDXNGF

ConfiraétambéméosédadosésobreéaénupcialidadeéApágRéhT0éeé
fecundidadeéApágRéóí0édaépopulaçãoébrasileiraénoséresultadosé
doéCensoíáêJê9éhttp:wwbitflywMigr4CensoZ5G5

ENEMF2013

ConfiraéinformaçõesésobreéaénupcialidadeéApágRéhT0éeé
fecundidadeéApágRéóí0édaépopulaçãoébrasileiraénoséresultadosé
doéCensoéíJPJéAhttp:wwbitflywMigr4CensoZ5G50éeénoésiteéBrasilí

emíSínteseíAhttp:wwgoofglwUzV8fg0

AéSínteseídeíIndicadoresíSociaisíáêJzí

Ahttp:wwgoofglwwKmGsV0étambémétrazédadosésobreé

fecundidadeénoéBrasilSénasépáginaséíPSéííSéí7éeéqJRéVejaé
aindaéaématériaédaéAgênciaéIBGEédeéNotíciaséemérelação
aéestesédados9éhttp:wwgoofglwkZt8XC

QUESTÃOF18

B ReduçãoídoícrescimentoívegetativoB

Alternativaícorreta:

Confiraéinformaçõesésobreéaénupcialidadeéeéfecundidadeédaé
populaçãoébrasileiraénaséEstatísticasídoíRegistroíCivilíáêJúí

Ahttp:wwbitflywRegCivZ5G70éeénoséresultadosédoéCensoíáêJêí

Ahttp:wwbitflywMigr4CensoZ5G5ézépágsRéhTéeéóí0

VejaétambéméaématériaédaéAgênciaíIBGEídeíNotíciasésobre

aéparticipaçãoédaépopulaçãoéidosaénoémercadoédeétrabalho9
http:wwgoofglw8KfZZt

QUESTÃOF132

E sintetizaí oí crescenteí númeroí deí casamentosí eí de
ocupaçãoínoímercadoídeítrabalhoB

Alternativaícorreta:

GABARITOFEFREFERÊNCIAS

QuestõesFdoFENEMFqueFmencionamFdadosFdoFIBGE:FdeF2009FaF2018

http://bit.ly/Migr-Censo2010
http://goo.gl/2BE7kD
http://bit.ly/Pesq-Trab
http://goo.gl/FicP3R
http://goo.gl/pVqJM7
http://goo.gl/ciPRmH
https://goo.gl/MD3N1F
http://bit.ly/Migr-Censo2010
http://bit.ly/Migr-Censo2010
http://bit.ly/Migr-Censo2010
http://goo.gl/UzV4fg
http://goo.gl/w5mGsV
http://goo.gl/kZt4XC
http://bit.ly/RegCiv2017
http://goo.gl/8Kf2Zt


ENEMR2015

QUESTÃOR38

A desertificaçãoxdasxáreasxafetadasM

Alternativaxcorreta:

Saiba)sobre)os)Biomas)brasileiros)no)IBGEeducaxJovens1)

http:vvgooaglvciPRmH

Confira)ainda)as)páginas)í0)a)õí)da)publicação)do)IBGE)
sobre)os)IndicadoresxdexDesenvolvimentoxSustentável)

xhttp:vvbitalyvnIzyGoc-

QUESTÃOR176

Alternativaxcorreta:

D julhoM

O)Sistema)Nacional)de)Índice)de)Preços)ao)Consumidor)
e)seus)ajustes)sazonais)são)explicados)no)site)do)IBGE)
xhttp:vvbitalyvTecdIPCA)A)aba)tNotas)Metodológicas)A)

IPCA)Dessazonalizadot-)e)você)também)pode)conferir)
no)Canal)do)IBGE)no)YouTube)o)vídeo)da)série)IBGEx

Explica)sobre)os)índices)de)preços)INPC)e)IPCA1)

http:vvyoutuabevJVcDZOlIMBk

ENEMR2016

QUESTÃOR06

C RegiãoxpolarizadaM

Alternativaxcorreta:

Confira)a)publicação)do)IBGExArranjosxpopulacionaisxex

concentraçõesxurbanasxnoxBrasil)xhttp:vvbitalyvArrPop_IBGE-)

e)veja)no)Canal)do)IBGE)no)YouTube)o)vídeo)da)série)

IBGExExplica)sobre)os)Arranjos)Populacionais1)

http:vvyoutuabevGwYsSBc98Po

No)site)http:vvcidadesaibgeagovabrvó)você)encontra)as)

principais)informações)sobre)todos)os)estados)e)
municípios)brasileiros

1aRaplicação

QUESTÃOR139

C 56P95

Alternativaxcorreta:

Confira)as)informações)sobre)a)PesquisaxIndustrialxAnual)

xhttp:vvbitalyvPIAdEmp-)e)sobre)o)ProdutoxInternoxBrutoxdosx

Municípios)xhttp:vvbitalyvPIBdM-)no)portalxdoxIBGED

A)análise)sobre)o)PIB)dos)Municípios)de)YêêY)a)Yêéõ)
está)disponível)em)uma)publicação)em)pdf)
xhttp:vvbitalyvPIBdMd64-D

Veja)também)principais)dados)sobre)o)estado)de)São)
Pauloó)a)capital)paulista)e)o)município)de)Guarulhos)no)site)

CidadesxexEstados1

http:vvcidadesaibgeagovabrvbrasilvspvpanorama
http:vvcidadesaibgeagovabrvbrasilvspvsaodpaulovpanorama
http:vvcidadesaibgeagovabrvbrasilvspvguarulhosvpanorama

ENEMR2014

QUESTÃOR40

D conurbaçãoxentrexmunicípiosxcontíguosM

Alternativaxcorreta:

Confira)no)AtlasxdoxCensoxDemográficox1202)a)visão)

geográfica)na)análise)dos)dados)estatísticos)levantados)
pela)IBGE))em)seus)recenseamentos)da)população)
brasileira1)http:vvcenson161aibgeagovabrvappsvatlasv

Veja)tambémó)na)página)íé)da)Síntese)de)Indicadores)Yêé,ó)
o)texto)sobre)Mobilidade)populacional1)http:vvgooaglvnBEXkD

A)SíntesexdexIndicadoresxSociaisx1206x

xhttp:vvgooaglvwwmGsV-)traz)dados)sobre)

fecundidade)no)Brasiló)nas)páginas)Yéó)YYó)Y0)e)TêD)

Veja)também)a)matéria)da)AgênciaxIBGExdexNotícias)em)

relação)a)estes)dados1)http:vvgooaglvkZt7XC

QUESTÃOR142

C 0P51M

Alternativaxcorreta:

GABARITORERREFERÊNCIAS

QuestõesRdoRENEMRqueRmencionamRdadosRdoRIBGE:RdeR2009RaR2018

http://bit.ly/PIA-Emp
http://bit.ly/PIB-M
http://bit.ly/PIB-M-16
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
https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas
http://goo.gl/2BE7kD
http://goo.gl/w5mGsV
http://goo.gl/kZt4XC
http://goo.gl/ciPRmH
http://bit.ly/2IzyGoc
http://bit.ly/Tec-IPCA
http://youtu.be/JVcDZOlIMBk
http://bit.ly/ArrPop_IBGE
http://youtu.be/G5YsSBc98Po
http://cidades.ibge.gov.br


B R70çh

C reestruturar1o1sistema1previdenciárioh

QUESTÃO1ãD

Alternativa1correta:

Confira(informações(sobre(a(pirâmide(etária(brasileira(
no(IBGEeduca1Jovens:(httprAAgooCglANNXiUBs

Veja(também(uma(notícia(e(um(release(

recentemente(divulgados(pela(Agência1IBGE1de1

Notícias.(sobre(a(expectativa(de(vida(dos(brasileiros(

àhttprAAbitClyAExpVidaPR5A(e(os(idosos(que(continuam(

trabalhando(àhttprAAgooCglAHKfzZtA

2auaplicação

QUESTÃO1DR0

Alternativa1correta:

E Dõ7D

Confira(as(pesquisas(do(IBGE(relativas(à(agricultura(e(à(
pecuária:(httprAAgooCglAUDEDob

QUESTÃO1Dxx

Alternativa1correta:

A(Mediana(é(uma(das(medidas(de(tendência(central(de(
uma(pesquisa.(assim(como(a(MédiaS(Confira(no(
IBGEeduca(Professores(o(material(explicativo(sobre(a(
Mediana(àhttpsrAAgooCglA5TymKqA(e(aproveite(também(

nosso(material(sobre(a(Média(àhttpsrAAgooCglApfEiDBAS

Saiba(mais(sobre(o(Índice(Nacional(de(Preços(ao(
Consumidor(Amplo(àIPCAA(no(site(do(IBGE:(
httpsrAAgooCglAgZMzQsS(

Você(também(pode(conferir(no(Canal(do(IBGE(no(
YouTube(o(vídeo(da(série(IBGE(Explica(sobre(os(índices(
de(preços(INPC(e(IPCA:(httprAAyoutuCbeAJVcDZOlIMBkS(

Confira(ainda(a(matéria(sobre(o(IPCA(acumulado(em(
TNYã.(na(Agência(IBGE(de(Notícias:(httprAAbitClyAIPCAPRHs

QUESTÃOu124

B responsabilidade1das1mulheres1no1sustento1das1famíliash

Alternativa1correta:

Confira(as(informações(sobre(estatisticas(de(gênero(

àhttprAAgooCglAbYDCRzA(e(os(indicadores(sociais(das(

mulheres(no(Brasil(àhttprAAgooCglAFVtYwiA(no(site(

IBGEeduca1Jovens

Veja(também(a(matéria(publicada(pela(Agência1IBGE1de1

Notícias(sobre(qas(novas(caras(das(famíliasq(

àhttprAAgooCglAjCawBcA(e(os(resultados(da(PNAD1

Contínua10PDx(àhttprAAbitClyAzzPhYRuA

ENEMu2017

QUESTÃO1x3

Alternativa1correta:

D desconcentração1da1atividade1industrialh

Confira(a(publicação(Reflexões1sobre1os1Deslocamentos1

Populacionais1no1Brasil:(httprAAgooCglAEKHRXJ

Veja(também(o(release(de(divulgação(da(publicação.

veiculado(pela(Agência(IBGE(de(Notícias:(
httprAAgooCglAmthh5x

QUESTÃO1Dxç

B õ7PG

Alternativa1correta:

A(Mediana(é(uma(das(medidas(de(tendência(central(de(
uma(pesquisa.(assim(como(a(MédiaS(Confira(no(

IBGEeduca1Professores(o(material(explicativo(sobre(a(

Mediana(àhttpsrAAgooCglA5TymKqA(e(aproveite(também(

nosso(material(sobre(a(Média(àhttpsrAAgooCglApfEiDBAS

Confira(as(informações(sobre(Trabalho(e(Rendimento(no(
Brasil(no(site(do(IBGE:(httprAAbitClyAPesqPTrab

2auaplicação

1auaplicação

GABARITOuEuREFERÊNCIAS

QuestõesudouENEMuqueumencionamudadosudouIBGE:udeu2009uau2018

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://bit.ly/ExpVida-17
http://goo.gl/8Kf2Zt
http://goo.gl/UDEDob
http://goo.gl/7TymKq
http://goo.gl/pfEiDB
http://goo.gl/gZM2Qs
http://youtu.be/JVcDZOlIMBk
http://bit.ly/IPCA-18


QUESTÃOÊ80

QUESTÃOÊ64

QUESTÃOÊ54

A existênciaÃdeÃdistritosÃindustriaisÃdeÃgrandeÃportez

B AumentoÃdaÃexpectativaÃdeÃvidaz

AlternativaÃcorreta:

2aÊaplicação

AlternativaÃcorreta:

A respeitarÃaÃdivisãoÃpolítico,administrativaz

O(primeiro(mapa(exibido(na(questão(refereêse(às(
macrorregiões(geoeconômicas(e(pode(ser(encontrato(no(
ktlas(Escolar(digital(do(IzGE(1http://bit.ly/MapReg-Atlas6v(

clicando(em(,regiões(geoeconômicas,
Na(edição(D4C3(do(ktlas(Geográfico(Escolar(1disponível(
em(http://bit.ly/AtlasIBGE166v(você(encontra(mapas(que(

representam(a(evolução(da(divisão(políticoêadministrativa(
brasileira(1págs.(éD(a(é:6
âonfira(ainda(as(publicações(do(IzGE(sobre(as(Divisões(
Regionais(do(zrasilh(http://bit.ly/DivReg-IBGE

AlternativaÃcorreta:

âonfira(na(edição(D4C3(do(ktlas(Geográfico(Escolar(
1disponível(em(http://bit.ly/AtlasIBGE166(a(distribuição(

espacial(da(indústria(no(zrasil(e(os(principais(setores(
industriais(do(país(1págs.(CR3(e(CR76

ENEMÊ2018

GABARITOÊEÊREFERÊNCIAS

QuestõesÊdoÊENEMÊqueÊmencionamÊdadosÊdoÊIBGE:ÊdeÊ2009ÊaÊ2018

QUESTÃOÃ7C

AlternativaÃcorreta:

A deslocamentoÃdasÃtecnologiasÃdeÃsuasÃfunçõesÃhabituaisz

Leia(na(página(D4(daÃRevistaÃRetratosÃn.R(a(matéria(

compelta(sobre(artistas(plásticos(que(expressam(sua(
criatividade(por(meio(de(aparelhos(GPS(1Global(
Positioning(Systems(ou(Sistemas(de(Posicionamento(
Global6h(http://bit.ly/GPSarte

QUESTÃOÃJG

D TropicalDÃcomÃsazonalidadeÃdasÃchuvasz

AlternativaÃcorreta:

âonfira(naÃBibliotecaÃIBGEÃa(publicação(CapítulosÃdeÃ

geografiaÃtropicalÃeÃdoÃBrasilD(citada(na(questãoh(

http://bit.ly/Waibel-L(1pág.(C7C6

Você(também(encontra(mais(informações(sobre(os(
climas(presentes(no(zrasil(no(site(IzGEeduca(
Jovensh(http://bit.ly/EJ_Clima

1aÊaplicação

QUESTÃOÃ73

C utilizaçãoÃdeÃmadeiraÃdeÃreflorestamentoz

AlternativaÃcorreta:

Veja(no(portalÃdoÃIBGE(as(informações(sobre(a(pesquisa(

Produção(da(Extração(Vegetal(e(da(Silvicultura(ê(PEVShJ

http://bit.ly/VegSilv.(No(link(http://bit.ly/VegSilv-17v(

você(encontra(os(resultados(desta(pesquisa(em(D4C7
O(release(da(AgênciaÃIBGEÃdeÃNotícias(que(está(no(link(

http://bit.ly/VegSilv-17-Ag(também(traz(informações(

sobre(estes(resultados

âonfira(informações(sobre(a(pirâmide(etária(brasileira(
no(IBGEeducaÃJovensh(http://goo.gl/NN9iUBJ

Veja(também(uma(matériav(recentemente(divulgada(
pela(AgênciaÃIBGEÃdeÃNotíciasv(sobre(a(expectativa(

de(vida(dos(brasileirosh(http://bit.ly/ExpVida-17

http://bit.ly/GPSarte
https://bit.ly/Waibel-L
https://bit.ly/EJ_Clima
http://bit.ly/VegSilv
http://bit.ly/VegSilv-17
http://bit.ly/VegSilv-17-Ag
http://goo.gl/NN9iUB
http://bit.ly/ExpVida-17
http://bit.ly/MapReg-Atlas
http://bit.ly/AtlasIBGE16
http://bit.ly/DivReg-IBGE
http://bit.ly/AtlasIBGE16
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