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Questão 1 (ENEM 2019) A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a 
transformá-to de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época 
geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais 
rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão 
“Antropoceno” é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma 
conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno – a época geológica 
em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional 
das Ciências Geológicas (UICG), a entidade que define as unidades de tempo geológicas. 
 
SILVA, R. D. Antropoceno: e se formos os últimos seres vivos a alterar a Terra? Disponível em: 
www.publico.pt. Acesso em: 5 dez. 2017 (adaptado). 
 
A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a 
partir da capacidade de influência humana nos processos 
a) eruptivos. 
b) exógenos. 
c) tectônicos. 
d) magmáticos. 
e) metamórficos. 
 
Questão 2 (ENEM 2019) 

 
Disponível em http://www.ibge.gov.br. 
 
A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do(a): 
a) Albedo dos corpos físicos. 
b) Profundidade do lençol freático. 
c) Campo de magnetismo terrestre. 
d) Qualidade dos recursos minerais. 
e) Movimento de translação planetária. 
 
Questão 3 (ENEM 2019) A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de 
gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte 
deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou 



os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em 
desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o 
dinamismo dos países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latino-
americanos, no período 1980-2000. 
 
SARTI, F.; HIRATUKA, C. Indústria mundial: mudanças e tendências recentes. Campinas: 
Unicamp, n. 186, dez. 2010. 
 
A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade 
entre dispersão espacial e 
A) autonomia tecnológica. 
B) crises de abastecimento. 
C) descentralização política. 
D) concentração econômica. 
E) compartilhamento de lucros 
 
Questão 4 (ENEM 2019) 
 
Regiões áridas e semiáridas do mundo 

 
SALGADO-LABOURIAL, M. L. História ecológica da Terra. São Paulo: Edgard Blucher, 1994 
(adaptado) 
 
No Hemisfério Sul, a sequência latitudinal dos desertos representada na imagem sofre uma 
interrupção no Brasil devido à seguinte razão: 
a) Existência de superfícies de intensa refletividade. 
b) Preponderância de altas pressões atmosféricas. 
c) Influência de umidade das áreas florestais. 
d) Predomínio de correntes marinhas frias. 
e) Ausência de massas de ar continentais. 
 
Questão 5 (ENEM 2019) 
 
Os moradores de Utqiagvik passaram dois meses quase totalmente na escuridão 
 
Os habitantes desta pequena cidade no Alasca — o estado dos Estados Unidos mais ao norte 
— já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, 
seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte 
para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 h 04 min (horário local). 
 
Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 16 maio 2019 (adaptado). 
 
O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica 
condicionada pela 



A) continentalidade. 
B) maritimidade. 
C) longitude. 
D) latitude. 
E) altitude. 
 
Questão 6 (ENEM 2019) A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de 
alimentos, isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la.  
 
PORTO-GONÇALVES, C. W. Geografia da riqueza, fome e meio ambiente. In: OLIVEIRA, A. U.; 
MARQUES, M. I. M. (Org.). O campo no século XXI: território de vida, de luta e de construção da 
justiça social. São Paulo: Casa Amarela; Paz e Terra, 2004 (adaptado).  
 
O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar 
associado ao(à) 
a) escala de produtividade regional.  
b) padrão de distribuição de renda.  
c) dificuldade de armazenamento de grãos.  
d) crescimento da população mundial.  
e) custo de escoamento dos produtos. 
 
Questão 7 (ENEM 2015) 

 
No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características 
físicas e do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse 
sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica 
 
a) desertificação de áreas afetadas 
b) poluição dos rios temporários. 
c) queimadas dos remanescentes vegetais. 
d) desmatamento das matas ciliares. 
e) contaminação das águas subterrâneas. 
 
8 – Questão 8 (ENEM 2017) 



 

 
No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi 
determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? 
 
A) Altitude, que forma barreiras naturais. 
B) Vegetação, que afeta a incidência solar. 
C) Massas de ar, que provocam precipitações. 
D) Correntes marítimas, que atuam na troca de calor. 
E) Continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura. 
 
Gabarito 
1 – B 
2 – A  
3 – D  
4 – C 
5 – D   
6 – B  
7 – A  
8 – C 
 


