
 
GEOGRAFIA 

A Geografia é uma ciência que dialoga entre as Ciências Naturais e as 

Ciências Humanas. No Enem, ela é contemplada no interior do caderno de 

questões de Ciências Humanas. No entanto, muitas de suas questões e 

conteúdos relacionam-se às temáticas que se aproximam em grande parte das 

Ciências da Natureza, especialmente no que se refere às questões ambientais.  

Na edição do Enem de 2016, os conteúdos que correspondem à disciplina 

e foram contemplados pelo exame relacionaram-se com temáticas relacionadas 

a: comércio exterior, desigualdades regionais no Brasil, trabalho e regimes de 

acumulação, a questão da água e recursos hídricos, do meio ambiente, além de 

conteúdos como migrações populacionais, projeção cartográfica, consumo, 

energias, emissão de gases, ruralidades, taxa de fecundidade, industrialização, 

função social da cidade, biomas, populações e territorialidades. 

Por sua vez, a edição do Enem de 2017 contou com questões 

relacionadas aos recursos naturais, aglomerados urbanos, bacias hidrográficas, 

solo, infraestrutura e logística, o trabalho e seus diferentes setores (como o 

secundário e o terciário), noções de clima e temperatura, indústria e 

desenvolvimento, vegetação e áreas biogeográficas, territorialidade das 

unidades produtivas, usinas hidroelétricas, degradação ambiental, brisas 

marinhas em áreas litorâneas, eventos geológicos, entre outros.   

Para a edição do ano 2018, a expectativa de temáticas e conteúdos 

relacionados a geopolítica e recursos hídricos pode ser uma possibilidade, tendo 

em vista as conjunturas políticas e econômicas existentes na sociedade 

globalizada. Observa-se também a possibilidade da temática sobre sociedade e 

meio ambiente ser contemplada pelo exame este ano, tendo em vista a sua 

recorrência nas edições anteriores.  

Como dicas para os estudantes, é importante ler as diversas fontes de 

materiais atuais que dizem respeito às questões geográficas, sociais e 

ambientais, tendo em vista que a Geografia é uma ciência interdisciplinar. Outra 

maneira de preparação é resolver as edições anteriores e se inteirar do estilo do 

exame e das questões abordadas.  
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