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iNTRODUÇÃO

Desde 2009, quando o Enem passou a ser a principal porta de entrada para a maior parte das Universidades 
Federais do país, passamos a ter uma média de 15 questões de Geografia em relação ao total de 45 itens da prova de 
Ciências Humanas por edição do Exame.

Além da importância para a prova de Humanas, por corresponder a um terço da prova, estudar Geografia possibilita 
a você o desenvolvimento de um amplo repertório sociocultural que poderá ser muito útil na prova de Redação. Isso pode 
representar uma grande vantagem sobre os demais concorrentes.



Prova de Geografia

Em geral cai bem mais Geografia Humana do que Física. No entanto, tem crescido o número de itens de Geografia física nos 
últimos quatro anos.

A interdisciplinaridade com a História e a Sociologia é bem comum na prova de Ciências Humanas, mas na de Ciências da 
Natureza os conhecimentos de Geografia serão muito válidos também para resolução de itens de Química e de Biologia. É o caso de 
questões que abordam o saneamento básico, os biomas brasileiros e mesmo os itens que possam abordar as fontes de energia, 
tanto na parte de Geografia como na Física.

Temas atuais também são bem comuns. A velha e boa “atualidades do Enem”, principalmente quando se trata de problemas 
como a questão da água, os problemas ambientais, dos refugiados, conflitos entre nações, entre outros temas.

ASSUNTOS MAIS COBRADOS

Questões ambientais
Agropecuária
Urbanização
Questões econômicas e globalização
Geografia da população
Geopolítica

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Detalhamento dos assuntos mais cobrados

Questões ambientais

Foque em identificar as causas, consequências e formas de amenizar impactos ambientais como:
Ÿ Desmatamento;
Ÿ Erosão;
Ÿ Chuva ácida;
Ÿ Ilhas de calor;
Ÿ Mudanças climáticas.

Agropecuária

Ÿ  Temas como a Revolução Verde, o que foi, suas características, aspectos positivos e negativos;
Ÿ  Expansão da Fronteira Agropecuária no Brasil, causas e consequências;
Ÿ Uso de agrotóxicos, diferença entre agricultura comercial e familiar, além dos conflitos no campo em decorrência da 

concentração fundiária no Brasil.

  Urbanização

Nesse tema é muito comum a cobrança dos problemas urbanos:
Ÿ Poluição atmosférica, sonora, visual e hídrica nas cidades;
Ÿ lhas de calor;
Ÿ Inversão térmica;
Ÿ Enchentes.
Conceitos como conturbação, megalópoles, megacidades, cidades globais, metropolização e desmetropolização são de grande 
importância.



Globalização

 É um dos temas mais abrangentes, mas podemos destacar a formação de blocos econômicos, o comércio mundial, a questão do 
desemprego estrutural e as crises econômicas.

Geografia da população

Ÿ Aqui o grande foco são as migrações internas e internacionais. Fique de olho na questão dos refugiados.
Ÿ Causas e consequências das mudanças na estrutura etária brasileira são bem importantes também.

Geopolítica

Ÿ Disputas por recursos naturais como a água e os minérios por parte das potências mundiais;
Ÿ Conflitos na África e suas consequências;
Ÿ  Disputas fronteiriças.

Estratégia de estudo

Sempre que possível, acesse sites de jornais e revistas especializadas em notícias. Aqui uma dica importante são os seguintes sites:

clique aqui

Uol atualidades

clique aqui

Nexo Jornal

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/atualidades/
https://www.nexojornal.com.br/


Que tal ouvir podcasts sobre temas atuais? É uma boa! Você pode ouvir em qualquer lugar, fazendo uma caminhada, no 
deslocamento para a escola, trabalho, enfim, são várias as possibilidades. Uma dica são os seguintes sites ou links:

clique aqui

Brasil Escola

clique aqui

Nexo Jornal

Ÿ Na parte de Geografia Física, atenção especial aos temas como solos, climas e biomas. São muito recorrentes no Exame.
Ÿ Alguns assuntos da Geografia são comuns a outros componentes curriculares, o que aumenta as chances de se preparar bem 

para o Exame. É o caso dos biomas brasileiros, que pode cair em Geografia ou Biologia.
Ÿ Assuntos como os modelos de produção taylorista, fordista e toyotista, caem em Geografia, História e Sociologia, mas até em 

Linguagens e Códigos pode cair. O mesmo acontece com Guerra Fria, assunto muito cobrado em Geografia e História.
Ÿ Fique de olho no comando de cada item, expressões como “inferir” e “de acordo com o excerto” indicam maior interpretação do 

texto de apoio do item.

Estratégias para antes e durante a prova
Ÿ Leia sempre o texto de apoio e observe bem o que o comando do item está pedindo;
Ÿ Próximo à data do Exame revise os assuntos mais cobrados de Geografia;
Ÿ Faça exercícios e simulados, se possível, os simulados devem ter a mesma quantidade de itens do Enem e ser realizado no 

mesmo horário e duração da prova oficial;
Ÿ Se o item estiver difícil, passe para outro, mas faça uma marcação para retomar depois e tentar respondê-lo;
Ÿ Tente fazer mapas mentais, eles são ótimos para Geografia, principalmente para abordar a ordem cronológica dos fatos, causas 

e consequências de um fenômeno e para abordar conceitos;
Ÿ Assistir a bons filmes que retratem conteúdos interdisciplinares de Geografia, História e Sociologia são excelentes fontes para 

relaxar enquanto aprende mais.

https://brasilescola.uol.com.br/podcasts/atualidades.htm
https://www.nexojornal.com.br/podcast/


visite nosso site

e siga nossas redes

https://www.enemaction.com.br/
https://instagram.com/enemaction
https://www.youtube.com/channel/UCyC9pZFYKkHchVfm9dBnDTw
https://open.spotify.com/user/kblu2y0pa36jldnupn2eg7g7q
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