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Mudanças Sociais



• (Enem - 2003) Um dos aspectos utilizados para avaliar a posição ocupada pela mulher na sociedade é a sua 
participação no mercado de trabalho. O gráfico mostra a evolução da presença de homens e mulheres no 
mercado de trabalho entre os anos de 1940 e 2000. 

• Da leitura do gráfico, pode-se afirmar que a participação percentual do trabalho feminino no Brasil 

• (A) teve valor máximo em 1950, o que não ocorreu com a participação masculina. 

• (B) apresentou, tanto quanto a masculina, menor crescimento nas três últimas décadas. 

• (C) apresentou o mesmo crescimento que a participação masculina no período de 1960 a 1980. 

• (D) teve valor mínimo em 1940, enquanto que a participação masculina teve o menor valor em 1950. 

• (E) apresentou-se crescente desde 1950 e, se mantida a tendência, alcançará, a curto prazo, a participação 
masculina. 



• (Enem- 2004) (PEA) no Brasil variou muito ao longo do século XX. O gráfico representa a distribuição por 
setores de atividades (em %) da PEA brasileira em diferentes décadas. As transformações socioeconômicas 
ocorridas ao longo do século XX, no Brasil, mudaram a distribuição dos postos de trabalho do setor

• (A) agropecuário para o industrial, em virtude da queda acentuada na produção agrícola.

• (B) industrial para o agropecuário, como conseqüência do aumento do subemprego nos centros urbanos.

• (C) comercial e de serviços para o industrial, como conseqüência do desemprego estrutural.

• (D) agropecuário para o industrial e para o de comércio e serviços, por conta da urbanização e do avanço 
tecnológico.

• (E) comercial e de serviços para o agropecuário, em virtude do crescimento da produção destinada à 
exportação.



• (Enem 2006) Nos últimos anos, ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase 
todos os continentes. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e 
também as projeções para 2050. Com base nas informações acima, é correto afirmar que, no período de 
2000 a 2050,

• A) a taxa de crescimento populacional da China ser negativa.

• B) a população do Brasil duplicar

• C) a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos EUA.

• D) a população do Paquistão crescerá mais de 100%.

• E) a China será o país com a maior taxa de crescimento populacional do mundo.



• 10 (Ciências Humanas e suas Tecnologias – 2011)

• O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 minutos de casa para o trabalho, todos os dias. Nunca foi 
atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo: a cada minuto sobre a 
bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada – poeira, fumaça, 
fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras 
substâncias nocivas.

• ESCOBAR, H. Sem Ar. O Estado de São Paulo. Ago. 2008.

• A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor 
citado no texto apresentará uma tendência de 

• A- ampliação da taxa de fecundidade.

• B- diminuição da expectativa de vida.

• C- elevação do crescimento vegetativo.

• D- aumento na participação relativa de idosos.

• E- redução na proporção de jovens na sociedade.



A região norte apresentou variação de 5,2, 
enquanto região centro-oeste apresentou 
variação de 3,0, sendo a menor da tabela. 



• (Enem - 1999)Qual dos slogans abaixo poderia ser 
utilizado para defender o ponto de vista dos reformistas?

• (A) “Controle populacional já, ou o país não resistirá.”

• (B) “Com saúde e educação, o planejamento familiar virá 
por opção!”

• (C) “População controlada, país rico!”

• (D) “Basta mais gente, que o país vai para frente!”

• (E) “População menor, educação melhor!”



• (Enem - 1999) Em material para análise de determinado marketing 
político, lê-se a seguinte conclusão:

• A explosão demográfica que ocorreu a partir dos anos 50, especialmente 
no Terceiro Mundo, suscitou teorias ou políticas demográficas 
divergentes. Uma primeira teoria, dos neomalthusianos, defende que o 
crescimento demográfico dificulta o desenvolvimento econômico, já que 
provoca uma diminuição na renda nacional per capita e desvia os 
investimentos do Estado para setores menos produtivos. Diante disso, o 
país deveria desenvolver uma rígida política de controle de natalidade.

• Uma segunda, a teoria reformista, argumenta que o problema não está 
na renda per capita e sim na distribuição irregular da renda, que não 
permite o acesso à educação e saúde. Diante disso o país deve promover a 
igualdade econômica e a justiça social.

• Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o ponto de 
vista neomalthusiano?

• (A) “Controle populacional – nosso passaporte para o desenvolvimento.”

• (B) “Sem reformas sociais o país se reproduz e não produz.”

• (C) “População abundante, país forte!”

• (D) “O crescimento gera fraternidade e riqueza para todos.”

• (E) “Justiça social, sinônimo de desenvolvimento.”





• )(Enem - 2001) Dados do Censo Brasileiro 2000 mostram que, 
na última década, o número de favelas tem crescido 
consideravelmente, com significativa alteração na sua 
distribuição pelas regiões do País. Considerando a dinâmica 
migratória do período, pode-se afirmar que esse processo está 
relacionado

• (A) ao declínio acentuado da industrialização no Sudeste, que 
deslocou grandes parcelas da população urbana para outras 
regiões do país.

• (B) à ampliação do número de zonas francas de comércio em 
grandes metrópoles, o que atraiu a população rural para essas 
áreas.

• (C) ao deslocamento das correntes migratórias rurais para os 
cinturões verdes criados em torno dos centros urbanos.

• (D) à instalação, na Região Nordeste, de inúmeras empresas 
de alta tecnologia, atraindo

• de volta a população que migrara para o Sudeste.
• (E) à mudança no destino das correntes migratórias, que 

passaram a buscar as cidades de médio e grande portes, além 
de São Paulo e Rio de Janeiro.



• )(Enem - 2000) Os fluxos migratórios humanos, representados nos mapas abaixo, mais do que

• um deslocamento espacial podem significar uma mudança de condição social.

• Analisando-se os mapas, pode-se afirmar que essa mudança ocorreu com: 

• (A) trabalhadores rurais nordestinos, que migraram para São Paulo nas décadas de 50 e de 60, 
transformando-se em operários do setor industrial.

• (B) agricultores sulistas, que migraram para o centro-oeste na década de 60, transformando-se em 
empresários da mineração.

• (C) trabalhadores rurais nordestinos, que migraram para a Amazônia na década de 60, transformando-se em 
grandes proprietários de terras.

• (D) moradores das periferias das grandes cidades, que migraram para o interior do país na década de 70 
atraídos pelas oportunidades de emprego nas reservas extrativistas.

• (E) pequenos proprietários rurais nordestinos que, na década de 70, migraram para São Paulo para trabalhar 
como bóias-frias na colheita de café.



• (Enem 2006) O relatório anual (2002) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) revela transformações na origem dos fluxos migrat ios. Observa-se aumento das migrações de 
chineses, filipinos, russos e ucranianos com destino aos países membros da OCDE. Também foi registrado 
aumento de fluxos migratórios provenientes da América Latina. No mapa seguinte, está destacados, com a 
cor preta, os países que mais receberam esses fluxos migratórios em 2002.

• As migrações citadas está relacionadas, principalmente, à

• A) ameaça de terrorismo em países pertencentes à OCDE.

• B) política dos países mais ricos de incentivo à imigração.

• C) perseguição religiosa em países muçulmanos.

• D) repressão política em países do Leste Europeu.

• E) busca de oportunidades de emprego.



• (Enem - 2001) “... Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o afia 
nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do alfinete requerem 3 ou 4 
operações diferentes; ...”

• A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações:

• I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os operários.

• II. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à produção artesanal.

• III. Ambos contêm a idéia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o 
processo por parte do operário.

• Dentre essas afirmações, apenas

• (A) I está correta.  (B) II está correta   (C) III está correta   (D) I e II estão corretas.

• (E) I e III estão corretas.





Teoria Marxista no Enem



No capítulo III da obra "Do Socialismo Utópico ao 
Socialismo Científico", Friederich Engels afirma:

"A concepção materialista da história parte da tese 
de que a produção, e com ela a troca dos 
produtos, é a base de toda a ordem social; de que 
em todas as sociedades que desfilam pela história, 
a distribuição dos produtos, e juntamente com ela 
a divisão social dos homens em classes ou 
camadas, é determinada pelo que a sociedade 
produz e como produz o pelo modo de trocar os 
seus produtos."





ESTRUTURA ECONÔMICA que explica DIFERENTES 
ETAPAS HISTÓTICAS

“O que distingue uma época econômica de outra é menos o 
que se produziu do que a forma de o produzir”. Karl Marx, O 
Capital, cap. I, 1987)

ESTRUTURA Conjunto das relações de produção.

“O conjunto das relações de produção constituía a estrutura de 
uma sociedade.” (Marx no livro “Considerações à crítica de 
economia política”)



Para Marx e Engel existe um edifício social (corpo 
social) composto por dois níveis (de mão dupla):

INFRAESTRUTURA/ ESTRUTURA (Base 
econômica e efeito das relações de produção)
Desta base vai surgindo a superestrutura.

“(...) a estrutura econômica da sociedade constitui, em cada 
caso, o fundamento real a partir do qual é preciso explicar, em 
última instância, toda a sobreestrutura das instituições 
jurídicas e políticas, assim como os tipos de representação 
religiosa, filosófica e de outra natureza, de cada período 
histórico.” (ENGELS, Anti-Dühring , 1878)



Materialismo Dialético: filosofia marxista
“Os clássicos ficaram reduzidos a pensar o mundo.”   
“É preciso entender o mundo para poder agir nele.”

Materialismo                            Histórico:
↓                                               ↓        

Trabalha com coisas materiais.
Economia    História Mundo
Matéria econômica p/ explicar a história
Teoria científica do materialismo histórico= Conceitos 
Sistemáticos (ligados entre si) + Métodos + Explicar algo



SUPERESTRUTURA/ SOBRE ESTRUTURA (Elementos 
não econômicos) Emanam da estrutura econômica.
Aquilo que vaga acima da estrutura econômica. Tudo que está 
no edifício social menos a economia. Superestrutura é 
composto por estrutura jurídico-político e ideologias (“formas 
de consciência social” para justificar e sustentar o capitalismo). 
Literatura, filosofia, religião, linguagem (...) brota da economia 
e trabalha (justifica) para ela.

Em “A ideologia Alemã”, Marx e Engels argumentam que “as 
representações, os pensamentos, o comércio espiritual dos 
homens se apresentam como emanação direta do seu 
comportamento econômico. A moral, a religião, a metafísica e 
qualquer outra ideologia e as formas de consciência que a elas 
correspondem perdem assim a aparência de autonomia”. 



Para Marx o “ANIQUILAMENTO DA ESTRUTURA” 
levará a classe operária ao poder.
Metodologia é a luta armada contra a 
infraestrutura. Canhões para a INFRAESTRUTURA.
Se destruir o Sistema Econômico Capitalista  se 
destrói todo o resto (religião, casamento, “escola 
tradicional” e todo resto que brota da economia e 
o justifica, para que servisse de estratégia para que 
os patrões continuassem a explorar o proletariado)



Marxismo Lenista X Marcxismo Gramscista
Revolução Ativa              Revolução Passiva

Hegemonia Cultural
(Influência moral e intelectual)
(Busca do convencimento)

“Gramsci joga luz, portanto, sobre a importância dos “produtores de 
conteúdo” possuírem consciência das mensagens que transmitem 
para o mundo. São elas, afinal, que permitem as mudanças que 
desejamos que ocorram.” Revista Galileu
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/04/como-
gramsci-pode-te-ajudar-conquistar-o-mundo-atraves-do-
consenso.html



ENEM 2009



ENEM 2015 A crescente intelectualização e racionalização não indicam um 
conhecimento maior e geral das condições  sob as quais vivemos.  Significa a crença 
em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. 
Não há forças misteriosas incalculáveis; podemos dominar todas as coisas pelo 
cálculo. WEBER, M. A ciência como vocação. In: GERTH, H.; MILLS, W. (Org.). Max 
Weber: ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado). Tal como 
apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de 
desencantamento do mundo evidencia o(a) 
A) progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. 
B) extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. 
C) emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. 
D) afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. 
E ) fim do monoteísmo como condição para consolidação da ciência.



Enem 2009 (72)



• 44 (ENEM – 1998)

• Um dos fenômenos mais discutidos e polêmicos da atualidade é a “Globalização”, a qual 
impacta de forma negativa:

A- na mão-de-obra desqualificada, desacelerando o fluxo migratório. 

B- nos países subdesenvolvidos, aumentando o crescimento populacional. 

C- no desenvolvimento econômico dos países industrializados desenvolvidos. 

D- nos países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno da “exclusão social”. 

E- na mão-de-obra qualificada, proporcionando o crescimento de ofertas de emprego e fazendo os 
salários caírem vertiginosamente. 



• Enem - 1998) A partir da leitura do depoimento 2, quais os 
argumentos utilizados para defender a posição de um

• trabalhador rural sem terra?
• I. A distribuição mais justa da terra no país está sendo 

resolvida, apesar de que muitos ainda não têm acesso a ela.
• II. A terra é para quem trabalha nela e não para quem a 

acumula como bem material.
• III. É necessário que se suprima o valor social da terra.
• IV. A mecanização do campo acarreta a dispensa de mão-de-

obra rural.
• Estão corretas as proposições:
• (A) I, apenas.
• (B) II, apenas.
• (C) II e IV, apenas.
• (D) I, II e III, apenas.
• (E) III, I, IV, apenas











• 53 (ENEM – 2003)

• Segundo Samuel Huntington (autor do livro, O choque das civilizações e a recomposição da ordem mundial), o mundo está 
dividido em nove “civilizações” conforme o mapa abaixo. Na opinião do autor, o ideal seria que cada civilização principal 
tivesse pelo menos um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Sabendo-se que apenas EUA, China, Rússia, França e Inglaterra são membros permanentes do Conselho de Segurança, e 
analisando o mapa acima pode-se concluir que

A- atualmente apenas três civilizações possuem membros permanentes no Conselho de Segurança. 

B- o poder no Conselho de Segurança está concentrado em torno de apenas dois terços das civilizações citadas pelo autor. 

C- o poder no Conselho de Segurança está desequilibrado, porque seus membros pertencem apenas à civilização Ocidental. 

D- existe uma concentração de poder, já que apenas um continente está representado no Conselho de Segurança. 

E- o poder está diluído entre as civilizações, de forma que apenas a África não possui representante no Conselho de 
Segurança.



01 (Ciências Humanas e suas Tecnologias – 2011)

• No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da 
população com menos de 30 anos; desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e 
diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados 
de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, 
justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a 
se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais 
– como o Facebook e o Twitter – ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico.

• SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da Liberdade. Isto é Internacional. 2 mar. 2011 (adaptado).

Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes 

A- reforçar a atuação dos regimes políticos existentes.

B- tomar conhecimento dos fatos sem se envolver.

C- manter o distanciamento necessário à sua segurança.

D- disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores.

E- difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população.





• O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da 
urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros 
investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente 
a serviço de uma economia moderna.

• SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado).

• O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico 
diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da 

A- industrialização voltada para o setor de base.

B-economia da borracha no sul da Amazônia.

C- fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado.

D- exploração mineral na Chapada dos Guimarães.

E- extrativismo na região pantaneira.





• (Enem - 2003) Em um debate sobre o futuro do setor de 
transporte de uma grande cidade brasileira com trânsito 
intenso, foi apresentado um conjunto de propostas. Entre 
as propostas reproduzidas abaixo, aquela que atende, ao 
mesmo tempo, a implicações sociais e ambientais 
presentes nesse setor é 

• (A) proibir o uso de combustíveis produzidos a partir de 
recursos naturais. 

• (B) promover a substituição de veículos a diesel por 
veículos a gasolina. 

• (C) incentivar a substituição do transporte individual por 
transportes coletivos. 

• (D) aumentar a importação de diesel para substituir os 
veículos a álcool. 

• (E) diminuir o uso de combustíveis voláteis devido ao 
perigo que representam. 



• (Enem- 2004) O excesso de veículos e os congestionamentos em grandes cidades são temas de freqüentes 
reportagens. Os meios de transportes utilizados e a forma como são ocupados têm reflexos nesses 
congestionamentos, além de problemas ambientais e econômicos. No gráfico a seguir, podem-se observar 
valores médios do consumo de energia por passageiro e por quilômetro rodado, em diferentes meios de 
transporte, para veículos em duas condições de ocupação (número de passageiros): ocupação típica e 
ocupação máxima.

• Esses dados indicam que políticas de transporte urbano devem também levar em conta que a maior 
eficiência no uso de energia ocorre para os

• (A) ônibus, com ocupação típica.

• (B) automóveis, com poucos passageiros.

• (C) transportes coletivos, com ocupação máxima.

• (D) automóveis, com ocupação máxima.

• (E) trens, com poucos passageiros.



ENEM 2012- A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por 

motores a combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse 

setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento 

ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na 

redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de 

derivados do óleo. MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2011 (adaptado). Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada 

pelo setor de transportes e uma medida para promover a redução do seu uso, 

estão indicados, respectivamente, em: 

A Aumento da poluição sonora – construção de barreiras acústicas. 

B Incidência da chuva ácida – estatização da indústria automobilística. 

C Derretimento das calotas polares – incentivo aos transportes de massa. 

D Propagação de doenças respiratórias – distribuição de medicamentos gratuitos. 

E Elevação das temperaturas médias – criminalização da emissão de gás 

carbônico.



• Enem- 2005 Leia as características geográficas dos países 
X e Y.

•

• A partir da análise dessas características é adequado 
priorizar as diferentes modalidades de transporte de 
carga, na seguinte ordem:

• (A) país X – rodoviário, ferroviário e aquaviário.

• (B) país Y – rodoviário, ferroviário e aquaviário.

• (C) país X – aquaviário, ferroviário e rodoviário.

• (D) país Y – rodoviário, aquaviário e ferroviário.

• (E) país X – ferroviário, aquaviário e rodoviário.



(Enem - 2003) Do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se 
faz entre os combustíveis é serem provenientes ou não de fontes 
renováveis. No caso dos derivados de petróleo e do álcool de cana, essa 
distinção se caracteriza 

(A) pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, período 
geológico no caso do petróleo e anual no da cana. 

(B) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, 
tempo muito maior no caso do álcool. 

(C) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, 
tempo muito maior no caso dos derivados do petróleo. 

(D) pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível, 
tempo muito maior para os derivados do petróleo do que do álcool. 

(E) pelo tempo de produção de combustível, pois o refino do petróleo leva 
dez vezes mais tempo do que a destilação do fermento de cana. 



ENEM 2013- Empresa vai fornecer 230 turbinas para o 

segundo complexo de energia à base de ventos, no sudeste 

da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá 

capacidade para gerar 375 MW (megawatts), total suficiente 

para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. 

MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 

mi na Bahia. Folha de S. Paulo, 2 dez. 2012. A opção 

tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte 

consequência para o sistema energético brasileiro: 

A Redução da utilização elétrica. 

B Ampliação do uso bioenergético. 

C Expansão das fontes renováveis. 

D Contenção da demanda urbano-industrial. 

E Intensificação da dependência geotérmica.



• (Enem- 2008) A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde 
as temperaturas atingem 4.000 ºC. Essa energia é primeiramente produzida pela 
decomposição de materiais radiativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a 
água, aprisionada em um reservatório subterrâneo, é aquecida pelas rochas ao redor e 
fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 ºC sem 
entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e 
se resfria, formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços geotérmicos é separado da 
água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água 
quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em usinas de dessalinização.

• Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente. Ed. ABDR (com 
adaptações).

• Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas 

• A) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, 
portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas.

• B) funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em energia 
térmica.

• C) podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de 
dessalinização.

• D) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia 
térmica em cinética e, depois, em elétrica.

• E) transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois, em energia 
térmica.



(Enem - 2000) Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos

petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do

petróleo descritos no texto abaixo.

“O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de

vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por

sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material

depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas

viscosas de coloração negra denominadas jazidas de petróleo.”

(Adaptado de TUNDISI. Usos de energia. São Paulo: Atual Editora, 1991)

As informações do texto permitem afirmar que:

(A) o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão de

sua constante formação geológica.

(B) a exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas.

(C) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes

dada sua origem natural.

(D) o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente, em

todas as regiões, independentemente da sua origem.

(E) o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas

continentais de origem marinha ou em áreas submarinas.



(Enem- 2008) A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na 
matriz energética brasileira e fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório a 
ser adicionado ao óleo diesel vendido ao consumidor. De acordo com essa lei, 
biocombustível é “derivado debiomassa renovável para uso em motores a combustão 
interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro 
tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”. 
A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira

A) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de 
combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.

B) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos 
automotores e colabora no controle do desmatamento.

C) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia 
derivada de uma biomassa inesgotável.

D) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado, por 
lei, em 5% do consumo de derivados do petróleo.

E) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção 
do etanol por meio da monocultura da cana-de-açúcar.



(Enem - 2002) Em usinas hidrelétricas, a queda d.água move turbinas que

acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são

acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão

direta solar-elétrica são células fotovoltaicas que produzem

tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses

processos têm em comum o fato de

(A) não provocarem impacto ambiental.

(B) independerem de condições climáticas.

(C) a energia gerada poder ser armazenada.

(D) utilizarem fontes de energia renováveis.

(E) dependerem das reservas de combustíveis fósseis.



• Ciências Humanas e suas Tecnologias – 2011)

• A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa 
taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do século XX, para 
que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está 
sendo torrado.

• AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996.

• Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é: 

A- Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras.

B- Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas.

C- Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante do país.

D- Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta.

E- Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras.



ENEM 2013- No esquema, o problema 

atmosférico relacionado ao ciclo da água 

acentuou-se após as revoluções industriais. 

Uma consequência direta desse problema 

está na 

A redução da flora. 

B elevação das marés. 

C erosão das encostas. 

D laterização dos solos. 

E fragmentação das rochas.



ENEM 2013- Nos últimos decênios, o território conhece grandes 

mudanças em função de acréscimos técnicos que renovam a sua 

materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos 

processos econômicos e sociais em curso. SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L. 

O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: 

Record, 2004 (adaptado). A partir da última década, verifica-se a 

ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando 

impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e 

com maior intensidade, na Amazônia Legal, com a 

A reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados. 

B ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos 

esportivos. 

C construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e 

Madeira. 

D instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de 

comunicação. 

E formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação 

móvel na região.



Enem 2012- (...) As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como 

arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, 

que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração 

e destacam-se pela sua história geológica por 

A apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais (ferro, 

manganês). 

B corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território 

brasileiro. 

C apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do 

país. 

D possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e 

gás natural. 

E serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de 

temperatura.



ENEM 2012- De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente; 

lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha 

sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são 

uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo 

sísmico. ASSAD, L. Os (não tão) imperceptíveis movimentos da Terra. 

ComCiência: Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, n. 117, abr. 2010. 

Disponível em: http://comciencia.br. Acesso em: 2 mar. 2012. O fenômeno físico 

descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços 

próximos às áreas de 

A alívio da tensão geológica. 

B desgaste da erosão superficial. 

C atuação do intemperismo químico. 

D formação de aquíferos profundos. 

E acúmulo de depósitos sedimentares.



Enem 2013- Na imagem (Terraceamento), visualiza-se 

um método de cultivo e as transformações provocadas 

no espaço geográfico. O objetivo imediato da técnica 

agrícola utilizada é 

A controlar a erosão laminar. 

B preservar as nascentes fluviais. 

C diminuir a contaminação química. 

D incentivar a produção transgênica. 

E implantar a mecanização intensiva.



• 09 (Ciências Humanas e suas Tecnologias – 2011)

• O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo 
processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui 
todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade.

• BARBOSA. R. V. R. Áreas verdes e qualidade térmica em ambientes urbanos estudo em microclimas em 
Maceió. São Pauto: EdUSP. 2005.

• O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental, comum aos centros urbanos. A maximização 
desse fenômeno ocorre

• A- pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados.

• B- pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos.

• C- pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios.

• D- pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades.

• E- pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre.



ENEM 2013- Então, a travessia das veredas sertanejas é mais 

exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o 

desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. 

Ao passo que a outra o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e 

estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o 

com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados 

em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no 

aspecto desolado; árvore sem folhas, de galhos estorcidos e secos, 

revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-

se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da 

flora agonizante... CUNHA, E. Os sertões. Disponível em: 

http://pt.scribd.com. Acesso em: 2 jun. 2012. Os elementos da 

paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos 

presentes na 

A composição de vegetação xerófila. 

B formação de florestas latifoliadas. 

C transição para mata de grande porte. 

D adaptação à elevada salinidade. 

E homogeneização da cobertura perenifólia.



Enem 2014- Os dois principais rios que alimentavam o Mar de 

Aral, Amurdarya e Sydarya, mantiveram o nível e o volume do 

mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e 

expandir a produção de algodão irrigado aumentou a 

dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação 

e monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio 

crescente de água para a irrigação, acarretando redução 

drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na 

Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de 

hectares, como resultado da redução em volume. TUNDISI, J. 

G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: 

Rima, 2003. A intensa interferência humana na região descrita 

provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência 

da

A erosão. B salinização. C laterização. D compactação. 

E sedimentação.



• Ciências Humanas e suas Tecnologias – 2011)

• Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os 
problemas oriundos desse processo, que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a 
adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, 
transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais, em nível local 
ou até mesmo em grandes áreas.

• GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma atualização de 
bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (adaptado).

• A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da 
intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é 

• A- a aração.

• B- o terraceamento.

• C- o pousio.

• D- a drenagem.

• E- o desmatamento.





• Ciências Humanas e suas Tecnologias – 2011)

• O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação dos solos. A interpretação dos 
dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas 

• A-de clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande profundidade de solos.

• B-tropicais ocorre menor pluviosidade, o que se relaciona com a menor profundidade das rochas 
inalteradas.

• C-de latitudes em torno de 30° ocorrem as maiores profundidades de solo, visto que há maior 
umidade.

• D-tropicais a profundidade do solo é menor, o que evidencia menor intemperismo químico da 
água sobre as rochas.

• E-de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos 
solos.





(Enem - 1999) A construção de grandes projetos hidroelétricos 
também deve ser analisada do ponto de vista do regime das águas 
e de seu ciclo na região. Em relação ao ciclo da água, pode-se 
argumentar que a construção de grandes represas

(A) não causa impactos na região, uma vez que a quantidade total de 
água da Terra permanece constante.

(B) não causa impactos na região, uma vez que a água que alimenta a 
represa prossegue depois rio abaixo com a mesma vazão e 
velocidade.

(C) aumenta a velocidade dos rios, acelerando o ciclo da água na 
região.

(D) aumenta a evaporação na região da represa, acompanhada 
também por um aumento local da umidade relativa do ar.

(E) diminui a quantidade de água disponível para a realização do ciclo 
da água.



(Enem- 2003) Considerando os custos e a importância da 
preservação dos recursos hídricos, uma indústria decidiu purificar 
parte da água que consome para reutilizá-la no processo 
industrial. 

De uma perspectiva econômica e ambiental, a iniciativa é 
importante porque esse processo 

(A) permite que toda água seja devolvida limpa aos mananciais. 

(B) diminui a quantidade de água adquirida e comprometida pelo 
uso industrial. 

(C) reduz o prejuízo ambiental, aumentando o consumo de água. 

(D) torna menor a evaporação da água e mantém o ciclo hidrológico 
inalterado. 

(E) recupera o rio onde são lançadas as águas utilizadas. 



• (Enem- 2004) Por que o nível dos mares não sobe, mesmo 
recebendo continuamente as águas dos rios?

• Essa questão já foi formulada por sábios da Grécia antiga. 
Hoje responderíamos que

• (A) a evaporação da água dos oceanos e o deslocamento do 
vapor e das nuvens compensam as águas dos rios que 
deságuam no mar.

• (B) a formação de geleiras com água dos oceanos, nos pólos, 
contrabalança as águas dos rios que deságuam no mar.

• (C) as águas dos rios provocam as marés, que as transferem 
para outras regiões mais rasas, durante a vazante.

• (D) o volume de água dos rios é insignificante para os oceanos 
e a água doce diminui de volume ao receber sal marinho.

• (E) as águas dos rios afundam no mar devido a sua maior 
densidade, onde são comprimidas pela enorme pressão 
resultante da coluna de água.



• (Enem- 2004) O Aqüífero Guarani se estende por 1,2 milhão de km2 e é um dos maiores reservatórios de 
águas subterrâneas do mundo. O aqüífero é como uma “esponja gigante” de arenito, uma rocha porosa e 
absorvente, quase totalmente confinada sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Ele é 
recarregado nas áreas em que o arenito aflora à superfície, absorvendo água da chuva. Uma pesquisa 
realizada em 2002 pela Embrapa apontou cinco pontos de contaminação do aqüífero por agrotóxico, 
conforme a figura: 

• Considerando as conseqüências socioambientais e respeitando as necessidades econômicas, pode-se 
afirmar que, diante do problema apresentado, políticas públicas adequadas deveriam

•

• (A) proibir o uso das águas do aqüífero para irrigação.

• (B) impedir a atividade agrícola em toda a região do aqüífero.

• (C) impermeabilizar as áreas onde o arenito aflora.

• (D) construir novos reservatórios para a captação da água na região.

• (E) controlar a atividade agrícola e agroindustrial nas áreas de recarga.



(Enem - 1998) O sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície 
da Terra dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, 
lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas 
gotinhas, que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As 
nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Com a 
condensação e, em seguida, a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo 
sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora retornando à 
atmosfera, outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo 
alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água.

Considere, então, as seguintes afirmativas:

I. a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do 
que nos oceanos.

II. a vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração.

III. o ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e 
na biosfera.

IV. a energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo.

V. o ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar 
desequilíbrios.

(A) somente a afirmativa III está correta.

(B) somente as afirmativas III e IV estão corretas

(C) somente as afirmativas I, II e V estão corretas.

(D) somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

(E) todas as afirmativas estão corretas.



• (Enem- 2004) A grande produção brasileira de soja, com 
expressiva participação na economia do país, vem 
avançando nas regiões do

• Cerrado brasileiro. Esse tipo de produção demanda 
grandes extensões de terra, o que gera preocupação, 
sobretudo

• (A) econômica, porque desestimula a mecanização.

• (B) social, pois provoca o fluxo migratório para o campo.

• (C) climática, porque diminui a insolação na região.

• (D) política, pois deixa de atender ao mercado externo.

• (E) ambiental, porque reduz a biodiversidade regional.





• Ciências Humanas e suas Tecnologias – 2011)

• A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no 
entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção 
humana relacionada à degradação desse bioma foi 

A- o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região Sudeste.

B- a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil.

C- o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste 
brasileiro.

D- o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída 
principalmente no Sul do Brasil.

E- o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região Sudeste.



• (Enem 2008) As florestas tropicais estão entre os maiores, mais diversos e 
complexos biomas do planeta. Novos estudos sugerem que elas sejam potentes 
reguladores do clima, ao provocarem um fluxo de umidade para o interior dos 
continentes, fazendo com que essas áreas de floresta não sofram variações 
extremas de temperatura e tenham umidade suficiente para promover a vida. 
Um fluxo puramente físico de umidade do oceano para o continente, em locais 
onde não há florestas, alcança poucas centenas de quilômetros. Verifica-se, 
porém, que as chuvas sobre florestas nativas não dependem da proximidade do 
oceano. Esta evidência aponta para a existência de uma poderosa “bomba 
biótica de umidade” em lugares como, por exemplo, a bacia amazônica. Devido à 
grande e densa área de folhas, as quais são evaporadores otimizados, essa 
“bomba” consegue devolver rapidamente a água para o ar, mantendo ciclos de 
evaporação e condensação que fazem a umidade chegar a milhares de 
quilômetros no interior do continente.

• A. D. Nobre. Almanaque Brasil Socioambiental.

• Instituto Socioambiental, 2008, p. 368-9 (com adaptações).

• As florestas crescem onde chove, ou chove onde crescem

• as florestas? De acordo com o texto,

• A) onde chove, há floresta.

• B) onde a floresta cresce, chove.

• C) onde há oceano, há floresta.

• D) apesar da chuva, a floresta cresce.

• E) no interior do continente, só chove onde há floresta.



• (Enem-2008) Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido 
motivado pela pecuária — cerca de 35% do rebanho nacional está na região — e 
que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. 
Enquanto o custo médio para aumentar aprodutividade de 1 hectare de 
pastagem é de 2 mil reais, o custo para derrubar igual área de floresta é 
estimado em 800 reais, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, 
madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a 
criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como 
esses podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que 
ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual, posteriormente, foi proibido em 
áreas de floresta. Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com adaptações).

• A partir da situação-problema descrita, conclui-se que

• A) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de 
árvores de valor comercial.

• B) um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a 
proibição do plantio de soja.

• C) a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais 
caro que o aumento da produtividade de pastagens.

• D) o superavit comercial decorrente da exportação de carne produzida na 
Amazônia compensa a possível degradação ambiental.

• E) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das 
pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia.



• Enem- 2006 As florestas tropicais contribuem muito para a 
manutenção da vida no planeta, por meio do chamado

• sequéstro de carbono atmosférico. Conclui-se, portanto, que 
as florestas exercem importante papel no controle

• A) das chuvas vidas, que decorrem da liberação, na atmosfera, 
do dióxido de carbono resultante dos desmatamentos por 
queimadas.

• B) das inversões térmicas, causadas pelo acúmulo de dióxido 
de carbono resultante da não-dispersão dos poluentes para as 
regiões mais altas da atmosfera.

• C) da destruição da camada de ozônio, causada pela liberação, 
na atmosfera, do dióxido de carbono contido nos gases do 
grupo dos clorofluorcarbonos.

• D) do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na 
atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis, 
como carvão mineral e petróleo.

• E) da eutrofização das águas, decorrente da dissolução, nos 
rios, do excesso de dióxido de carbono presente na atmosfera.



• (Enem - 2002) A chuva é determinada, em grande parte, pela topografia e pelo padrão dos grandes 
movimentos atmosféricos ou metereológicos. O gráfico mostra a precipitação anual média (linhas 
verticais) em relação à altitude (curvas) em uma região em estudo.

• De uma análise ambiental desta região concluiu-se que:

• I. Ventos oceânicos carregados de umidade depositam a maior parte desta umidade, sob a forma de 
chuva, nas encostas da serra voltadas para o oceano.

• II. Como resultado da maior precipitação nas encostas da serra, surge uma região de possível 
desertificação do outro lado dessa serra.

• III. Os animais e as plantas encontram melhores condições de vida, sem períodos prolongados de 
seca, nas áreas distantes 25km e 100km, aproximadamente, do oceano.

• É correto o que se afirma em:

• (A) I, apenas.

• (B) I e II, apenas.

• (C) I e III, apenas.

• (D) II e III, apenas.

• (E) I, II e III.



• (Enem - 2002) Numa área de praia, a brisa marítima é uma conseqüência da diferença no tempo de 
aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de 
irradiação solar. No local (solo) que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, 
deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais 
fria (mar). À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva 
mais tempo para esquentar (de dia), mas também leva mais tempo para esfriar (à noite), o fenômeno 
noturno (brisa terrestre) pode ser explicado da seguinte maneira:

• (A) O ar que está sobre a água se aquece mais; ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando 
um deslocamento de ar do continente para o mar.

• (B) O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, a qual não conseguiu reter calor 
durante o dia.

• (C) O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água; forma-se, assim, um centro de baixa 
pressão, que atrai o ar quente do continente.

• (D) O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão que atrai massas de ar 
continental.

• (E) O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar, equilibrando a baixa temperatura do ar 
que está sobre o

• mar.

-T

+T

AP

BP



• (Enem- 2003) Sabe-se que uma área de quatro hectares 
de floresta, na região tropical, pode conter cerca de 375 
espécies de plantas enquanto uma área florestal do 
mesmo tamanho, em região temperada, pode apresentar 
entre 10 e 15 espécies. 

• O notável padrão de diversidade das florestas tropicais se 
deve a vários fatores, entre os quais é possível citar 

• (A) altitudes elevadas e solos profundos. 

• (B) a ainda pequena intervenção do ser humano. 

• (C) sua transformação em áreas de preservação. 

• (D) maior insolação e umidade e menor variação 
climática. 

• (E) alternância de períodos de chuvas com secas 
prolongadas. 



• 1)(Enem- 2005)  A água é um dos fatores determinantes para todos os seres vivos, mas a precipitação 
varia muito nos continentes como podemos observar no mapa abaixo.

•

• Ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as 
chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximas do Equador, porque

• (A) as grandes extensões de terra fria das latitudes extremas impedem precipitações mais 
abundantes.

• (B) a água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior 
precipitação.

• (C) o ar mais quente tropical retém mais vapor de água na atmosfera, aumentando as precipitações.

• (D) o ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor de água, impedindo as precipitações.

• (E) a água superficial é fria e menos abundante nas latitudes extremas, causando menor precipitação.



• (Enem - 1998) As figuras abaixo representam a variação anual de temperatura e a quantidade de chuvas 
mensais em dado lugar, sendo chamados de climogramas. Neste tipo de gráfico, as temperaturas são 
representadas pelas linhas, e as chuvas pelas colunas. Leia e analise. A distribuição das chuvas no decorrer 
do ano, conforme mostrado nos gráficos, é um parâmetro importante na caracterização de um clima. A esse 
respeito podemos dizer que a afirmativa:

(A) está errada, pois o que importa é o total pluviométrico anual.

• (B) está certa, pois, juntamente com o total pluviométrico anual, são importantes variáveis na definição das

• condições de umidade.

• (C) está errada, pois a distribuição das chuvas não tem nenhuma relação com a temperatura.

• (D) está certa, pois é o que vai definir as estações climáticas.

• (E) está certa, pois este é o parâmetro que define o clima de uma dada área.



• )(Enem- 2003) Considerando os custos e a 
importância da preservação dos recursos hídricos, 
uma indústria decidiu purificar parte da água que 
consome para reutilizá-la no processo industrial. 

• De uma perspectiva econômica e ambiental, a 
iniciativa é importante porque esse processo 

• (A) permite que toda água seja devolvida limpa aos 
mananciais. 

• (B) diminui a quantidade de água adquirida e 
comprometida pelo uso industrial. 

• (C) reduz o prejuízo ambiental, aumentando o 
consumo de água. 

• (D) torna menor a evaporação da água e mantém o 
ciclo hidrológico inalterado. 

• (E) recupera o rio onde são lançadas as águas 
utilizadas. 



• )(Enem- 2003) A falta de água doce no Planeta será, 
possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. 
Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de 
água doce disponível para cada habitante será 
drasticamente reduzida. 

• Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades 
humanas interferem no ciclo da água, alterando 

• (A) a quantidade total, mas não a qualidade da água 
disponível no Planeta. 

• (B) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o 
consumo das populações. 

• (C) a qualidade da água disponível, apenas no sub-solo 
terrestre. 

• (D) apenas a disponibilidade de água superficial existente 
nos rios e lagos. 

• (E) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água 
disponível no Planeta



• )(Enem- 2007) Devido ao aquecimento global e à conseqüente 
diminuição da cobertura de gelo no Ártico, aumenta a distância 
que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos. 
Apesar de exímios nadadores, eles acabam morrendo afogados 
devido ao cansaço.

• A situação descrita acima

• A) enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o 
qual decorre das variações climáticas.

• B) alerta para prejuízos que o aquecimento global pode 
acarretar à biodiversidade no Ártico.

• C) ressalta que o aumento da temperatura decorrente de 
mudanças climáticas permite o surgimento de novas espécies.

• D) mostra a importância das características das zonasfrias para 
a manutenção de outros biomas na Terra.

• E) evidencia a autonomia dos seres vivos em relação ao 
habitat, visto que eles se adaptam rapidamente às mudanças 
nas condições climáticas.



• )(Enem - 1998) Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, 
pode-se afirmar que:

• I. as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da 
água de um lago, o que acarretaria a morte

• de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar.

• II. as chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o 
que prejudicaria o crescimento de certos

• vegetais.

• III. as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de 
pH maior que o da água destilada.

• Dessas afirmativas está(ão) correta(s):

• (A) I, apenas.

• (B) III, apenas.

• (C) I e II, apenas.

• (D) II e III, apenas.

• (E) I e III, apenas.



• )(Enem- 2007) Devido ao aquecimento global e à conseqüente 
diminuição da cobertura de gelo no Ártico, aumenta a distância 
que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos. 
Apesar de exímios nadadores, eles acabam morrendo afogados 
devido ao cansaço.

• A situação descrita acima

• A) enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o 
qual decorre das variações climáticas.

• B) alerta para prejuízos que o aquecimento global pode 
acarretar à biodiversidade no Ártico.

• C) ressalta que o aumento da temperatura decorrente de 
mudanças climáticas permite o surgimento de novas espécies.

• D) mostra a importância das características das zonasfrias para 
a manutenção de outros biomas na Terra.

• E) evidencia a autonomia dos seres vivos em relação ao 
habitat, visto que eles se adaptam rapidamente às mudanças 
nas condições climáticas.



A chuva não poluída já é naturalmente ácida devido à presença do ácido carbônico 
oriundo do gás carbônico 

naturalmente existente na natureza. O pH da “chuva normal” é cerca de 5,6. 

Em regiões densamente povoadas ou com grande grau de industrialização, a chuva 
ácida ocorre com maior 

intensidade, devido à produção de gases ácidos

Assinale a afirmação correta: 

(a) Os efeitos da chuva ácida são restritos à região próxima da fonte poluidora. 

(b) Em regiões próximas a pólos industriais e a cidades com grande tráfego, deve-se 
priorizar culturas que se 

adaptem a solos ácidos. 

(c) Usando-se carvão com alto teor de enxofre, evita-se o fenômeno da chuva ácida.

(d) Uma chuva que apresente pH = 6,8 já é considerada ácida pelos cientistas.

(e) Embora cause sérios problemas às plantações e monumentos, a chuva ácida não 
afeta sensivelmente os

rios e lagos





A figura abaixo apresenta a distribuição de isotermas numa cidade 
localizada em uma planície isotrópica:

Observando a figura, foram feitas as afirmativas abaixo: 

I. O crescimento urbano promove alterações nas condições ambientais 
das cidades. 

II. Não podemos correlacionar o aumento da temperatura com o 
crescimento urbano. 

III. O aumento da temperatura é mais rápido na área interna da cidade 
do que em sua periferia. 

IV. As temperaturas da área urbanizada são amenizadas pela presença 
de grandes edifícios e pela impermeabilização do solo. 

V. A área verde no entorno da cidade dificulta a entrada de massas de 
ar. 

Estão corretas as seguintes afirmativas: 

a) III, IV e V.    b) I, III e IV.    c) I e III.   d) I e V.  e) II, IV e V. 



ENEM 2014- Antes de o sol começar a esquentar as terras da 

faixa ao sul do Saara conhecida como Sahel, duas dezenas 

de mulheres da aldeia de Widou, no norte do Senegal, regam 

a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. É 

um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha 

verde — um dos primeiros pedaços da “Grande Muralha 

Verde”, barreira vegetal que se estenderá por 7 000 km do 

Senegal ao Djibuti, e é parte de um plano conjunto de vinte 

países africanos. GIORGI, J. Muralha verde. Folha de S. 

Paulo, 20 maio 2013 (adaptado). O projeto ambiental descrito 

proporciona a seguinte consequência regional imediata: 

A Facilita as trocas comerciais. 

B  Solucionar os conflitos fundiários 

C Restringe a diversidade biológica. 

D Fomenta a atividade de pastoreio. 

E Evitar a expansão da desertificação



Enem 2014- Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, 

todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à 

França num minuto para assistir ao pôr do sol. SAINT-

EXUPÉRY, A. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 

1996. A diferença espacial citada é causada por qual 

característica física da Terra? 

A Achatamento de suas regiões polares. 

B Movimento em torno de seu próprio eixo. 

C Arredondamento de sua forma geométrica. 

D Variação periódica de sua distância do Sol. 

E Inclinação em relação ao seu plano de órbita



• (Enem - 2000) Um determinado município, representado na planta abaixo, 
dividido em regiões de A a I, com altitudes de terrenos indicadas por curvas de 
nível, precisa decidirpela localização das seguintes obras:

• 1. instalação de um parque industrial.

• 2. instalação de uma torre de transmissão e recepção.

• Considerando impacto ambiental e adequação, as regiões onde deveriam ser, de 
preferência, instaladas indústrias e torre, são repespectivamente:

(A) E e G. (B) H e A. (C) I e E. (D) B e I. (E) E e F.



• (Enem - 2002) As cidades de Quito e Cingapura 
encontram-se próximas à linha do equador e em pontos 
diametralmente opostos no globo terrestre. 
Considerando o raio da Terra igual a 6370 km, pode-se 
afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 
800 km/h, descontando as paradas de escala, chega a 
Cingapura em aproximadamente

• (A) 16 horas.    (B) 20 horas.    (C) 25 horas.   

• (D) 32 horas.    (E) 36 horas.

Resolução: 800 Km/h = 20.000Km = 25h
T



• (Enem- 2005) Leia o texto abaixo.

• O jardim de caminhos que se bifurcam

• (....) Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos 
meninos ficavam na sombra. Um me perguntou: O senhor vai à 
casa do Dr. Stephen Albert? Sem aguardar resposta, outro disse: A 
casa fica longe daqui, mas o senhor não se perderá se tomar esse 
caminho à esquerda e se em cada encruzilhada do caminho dobrar 
à esquerda. (Adaptado. Borges, J. Ficções. Rio de Janeiro: Globo, 
1997. p.96.)

• Quanto à cena descrita acima, considere que

• I - o sol nasce à direita dos meninos;

• II - o senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado 
duas encruzilhadas até a casa.

• Concluiu-se que o senhor caminhou, respectivamente, nos 
sentidos:

• (A) oeste, sul e leste.       (B) leste, sul e oeste.

• (C) oeste, norte e leste. (D) leste, norte e oeste.

• (E) leste, norte e sul.



• (Enem - 2000) “Casa que não entra sol, entra médico.” 
Esse antigo ditado reforça a importância de, ao 
construirmos casas, darmos orientações adequadas aos 
dormitórios, de forma a garantir o máximo conforto 
térmico e salubridade.

• Assim, confrontando casas construídas em Lisboa (ao 
norte do Trópico de Câncer) e em Curitiba (ao sul do 
Trópico de Capricórnio), para garantir a necessária luz do 
sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, 
respectivamente, para os pontos cardeais:

• (A) norte/sul.      (B) sul/norte.      (C) leste/oeste.      (D) 
oeste/leste.      (E) oeste/oeste.



• (Enem- 2004) Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os 
classificados de um jornal: 

• Interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e, lá 
chegando, observa um painel com a planta a seguir, onde estavam 
destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados de I a V:

• Considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o 
terreno anunciado é o

• (A) I.   (B) II.    (C) III.     (D) IV.   (E) V.



• (Enem- 2004) Entre outubro e fevereiro, a cada ano, em alguns 
estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os relógios 
permanecem adiantados em uma hora, passando a vigorar o 
chamado horário de verão. Essa medida, que se repete todos os 
anos, visa

• (A) promover a economia de energia, permitindo um melhor 
aproveitamento do período de iluminação natural do dia, que é 
maior nessa época do ano.

• (B) diminuir o consumo de energia em todas as horas do dia, 
propiciando uma melhor distribuição da demanda entre o período 
da manhã e da tarde.

• (C) adequar o sistema de abastecimento das barragens hidrelétricas 
ao regime de chuvas, abundantes nessa época do ano nas regiões 
que adotam esse horário.

• (D) incentivar o turismo, permitindo um melhor aproveitamento do 
período da tarde, horário em que os bares e restaurantes são mais 
freqüentados.

• (E) responder a uma exigência das indústrias, possibilitando que 
elas realizem um melhor escalonamento das férias de seus 
funcionários.



• (Enem- 2008) O sistema de fusos horários foi proposto na Conferência 
Internacional do Meridiano, realizada em Washington, em 1884. Cada fuso 
corresponde a uma faixa de 15º entre dois meridianos. O meridiano de 
Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana do fuso zero.

• Passando-se um meridiano pela linha mediana de cada fuso, enumeram-se 12 
fusos para leste e 12 fusos para oeste do fuso zero, obtendo-se, assim, os 24 
fusos e o sistema de zonas de horas. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se 
1 hora, e, para cada fuso a oeste do fuso zero, subtrai-se 1 hora. A partir da Lei 
n.° 11.662/2008, o Brasil, que fica a oeste de Greenwich e tinha quatro fusos,

• passa a ter somente 3 fusos horários. Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange 
os

• fusos 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, o estado do 
Amapá está no fuso 3 e o Acre, no fuso 4.

• A cidade de Pequim, que sediou os XXIX Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de 
Greenwich, no fuso 8. Considerando-se que a cerimônia de abertura dos jogos 
tenha ocorrido às 20 h 8 min, no horário de Pequim, do dia 8 de agosto de 2008, 
a que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus 
televisores para assistir ao início da cerimônia de abertura?

• A) 9 h 8 min, do dia 8 de agosto.

• B) 12 h 8 min, do dia 8 de agosto.

• C) 15 h 8 min, do dia 8 de agosto.

• D) 1 h 8 min, do dia 9 de agosto.

• E) 4 h 8 min, do dia 9 de agosto.



(Enem - 2002) O mercado financeiro mundial funciona 24 horas por dia. As bolsas 
de valores estão articuladas, mesmo abrindo e fechando em diferentes horários, 
como ocorre com as bolsas de Nova Iorque, Londres, Pequim e São Paulo. Todas 
as pessoas que, por exemplo, estão envolvidas com exportações e importações 
de mercadorias precisam conhecer os fusos horários para fazer o melhor uso 
dessas informações.

Considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 09:00 horas da
manhã e que um investidor mora em Porto Alegre, pode-se afirmar que os
horários em que ele deve consultar as bolsas e a seqüência em que as
informações são obtidas estão corretos na alternativa:

(A) Pequim (20:00 horas), Nova Iorque (07:00 horas) e Londres (12:00 horas).
(B) Nova Iorque (07:00 horas), Londres (12:00 horas) e Pequim (20:00 horas).
(C) Pequim (20:00 horas), Londres (12:00 horas) e Nova Iorque (07:00 horas).
(D) Nova Iorque (07:00 horas), Londres (12:00 horas), Pequim (20:00 horas).
(E) Nova Iorque (07:00 horas), Pequim (20:00 horas ), Londres (12:00 horas)



• (Enem - 2003) O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto 
final de uma linha varia, durante o dia, conforme as condições do trânsito, 
demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa 
linha forneceu, no gráfico abaixo, o tempo médio de duração da viagem 
conforme o horário de saída do ponto inicial, no período da manhã. 

• De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar 
até as 10h30min ao ponto final dessa linha, deve tomar o ônibus no ponto inicial, 
no máximo, até as: 

• (A) 9h20min (B) 9h30min (C) 9h00min (D) 8h30min (E) 8h50min 

•



• (Enem- 2006) No Brasil, verifica-se que a Lua, quando está na 
fase cheia, nasce por volta das 18 horas e se põe por volta das 
6 horas. Na fase nova, ocorre o inverso: a Lua nasce às 6 horas 
e se põe ás 18 horas, aproximadamente. Nas fases crescente e 
minguante, ela nasce e se põe em horários intermediários.

• Sendo assim, a Lua na fase ilustrada na figura acima poder ser 
observada no ponto mais alto de sua trajetória no céu por 
volta de

• A) meia-noite.

• B) três horas da madrugada.

• C) nove horas da manhã

• D) meio-dia.

• E) seis horas da tarde.

•

•



• Enem 2000 A figura abaixo mostra um eclipse solar no 
instante em que é fotografado em cinco deferentes 
pontos do planeta.

•



• (Enem - 2002) Um grupo de pescadores pretende passar 
um final de semana do mês de setembro, embarcado, 
pescando em um rio. Uma das exigências do grupo é que, 
no final de semana a ser escolhido, as noites estejam 
iluminadas pela lua o maior tempo possível. A figura 
representa as fases da lua no período proposto.

• Considerando-se as características de cada uma das fases 
da lua e o comportamento desta no período delimitado, 
pode-se afirmar que, dentre os fins de semana, o que 
melhor atenderia às exigências dos pescadores 
corresponde aos dias

• (A) 08 e 09 de setembro.

• (B) 15 e 16 de setembro.

• (C) 22 e 23 de setembro.

• (D) 29 e 30 de setembro.

• (E) 06 e 07 de outubro.


