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APRESENTAÇÃO 

O Observatório de Geografia no Vestibular 

(OGV) foi criado em maio de 2019 pelo Geografia 

no Vestibular.  

Nossa missão é auxiliar professores e es-

tudantes sobre os temas mais recorrentes de ge-

ografia nos principais vestibulares.     

A justificativa da criação deste banco é de-

vido a relevância social e econômica do vestibu-

lar como principal forma de ingresso ao ensino 

superior. Da mesma forma, também é uma preo-

cupação com a atual situação das Universida-

des, como a dificuldade de acesso das classes 

sociais economicamente vulneráveis, da redução 

das políticas afirmativas de acesso ao ensino su-

perior privado, da reforma do ensino médio e da 

políticas de austeridade na educação que au-

mentarão a elitização econômica nas universida-

des públicas e exclusão das camadas economi-

camente vulneráveis.  

Dessa forma, objetiva-se agrupar, identifi-

car e analisar os dados referentes aos temas 

mais recorrentes na Geografia nos principais 

vestibulares estaduais de SP e do Exame Nacio-

nal do Ensino Médio (Enem). Neste primeiro E-

Book, o nosso foco foi primeiramente no vestibu-

lar da Unicamp, para depois, seguirmos com a 

observação dos demais vestibulares como da 

USP, Unesp e do Enem.  

Para uma futura análise comparativa com 

outros vestibulares, adotamos aqui o padrão do 

                                                

1 O ano da edição se refere ao ano de in-
gresso dos candidatos. Por exemplo, a edição do 
vestibular de 2015 significa que seu vestibular 

recorte temporal entre as questões do vestibular 

das edições de 2015 a 20191.   

É relevante destacar que não é nosso ob-

jetivo ofertar uma fórmula secreta ou mágica e 

menos ainda um passo-a-passo para aprovação 

do vestibulando. Infelizmente, não existe cami-

nho fácil neste caminho rumo a aprovação no 

vestibular e ingresso nas principais estaduais de 

SP ou daquelas instituições que aceitam o Enem.  

O real caminho para o vestibular é longo e 

espinhoso, principalmente, àqueles formados 

nas escolas públicas e até privadas com alta de-

fasagem nos conteúdos e além de escolas com 

limitações econômicas. Reforçamos que nosso 

verdadeiro objetivo com este banco é servir como 

ferramenta auxiliar para o ingresso de vestibu-

lando, destacando os temas recorrentes ao ves-

tibular.  

A METODOLOGIA DE DADOS  

A geografia é uma ciência que estuda a 

produção do espaço geográfico a partir da rela-

ção entre a sociedade e a natureza, envolvendo 

inexoravelmente os aspectos humanos e físicos, 

possibilitando, uma variedade perpassando inú-

meras subdivisões tais como a geografia econô-

mica, geográfica populacional, geografia agrária, 

geografia urbana, geografia da saúde, geografia 

do trabalho, geografia epistemológica, geopolí-

tica, geografia política, geografia dos transportes, 

geografia dos alimentos... e etc.   

tenha sido realizado em 2014, assim como, no 
vestibular da edição de 2019, foi realizado em 
2018. 
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 A Metodologia de dados 

A geografia pode ser abordada pela divisão 

tradicional em escalas geográficas e temáticas 

como Geografia Geral, Geografia Regional e Ge-

ografia do Brasil. Ou a geografia pode ser divi-

dida de forma didática como a Geografia Hu-

mana e Geografia Física.   

Para a nossa classificação das questões 

de Geografia dos vestibulares adotamos as duas 

divisões com uma adaptação para facilitar a 

nossa análise. Veja a seguir a composição de 

cada divisão e de seus temas.  

DIVISÃO 1  

 

A “Divisão 1” é relacionada com a escala 

geográfica e temática em duas subáreas: “Geo-

grafia Geral e Regional” e a “Geografia do Brasil”.  

 

Figura 1: Divisão da Grande área 1 entre “Geografia Geral e Re-

gional” e “Geografia do Brasil’.  

Os temas abrangentes dessa área inter-re-

lacionam-se entre a geografia física e a geografia 

humana de forma inexorável e inserido nas suas 

múltiplas-escalas: local, regional, nacional e 

mundial.  

A partir da identificação do tema da ques-

tão pelo enunciado, por meio de palavras-

chaves, associamos a relação do tema entre as 

“Geografia Geral e Regional” e do “Brasil”. 

 

 

Figura 2: Temas de Geografia Geral  

Dependendo da escala de abrangência do 

tema, pode-se distinguir sua associação entre 

“Geografia Geral e Regional” ou do “Brasil” rela-

cionando-se com as temáticas da geografia física 

e humana.   

 

Figura 3: Temas de Geografia do Brasil  
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DIVISÃO 2 

Na “Divisão 2”, a geografia é dividida pelo 

critério didático com a Geografia Física e a Geo-

grafia Humana.  

 

Figura 4 :Divisão da Grande Área 2 entre Geografia Física e Ge-

ografia Humana.  

Embora, não seja realmente possível divi-

dir a geografia entre geografia física e humana, 

devido a sua indissociabilidade, propomos anali-

sar cada tema específico em suas múltiplas-es-

calas geográficas: local, regional, nacional e 

mundial.  

 

Figura 5: Temas de Geografia Física  

 

Figura 6: Temas de Geografia Humana 

OBSERVATÓRIO DO VESTIBULAR DA 

UNICAMP (2015 -2019) 

BREVE HISTÓRICO DA UNICAMP E DO 

VESTIBULAR DA UNICAMP 

A Unicamp foi fundada em 1966 na cidade 

de Campinas (SP). Atualmente, a instituição 

campineira conta 34 mil alunos em 69 cursos, 

sendo dividida em 24 unidades de ensino e pes-

quisa entre Campinas, Limeira e Piracicaba. 

A Unicamp é uma respeitada universidade 

brasileira e paulista com potencial de pesquisa, 

tecnologia e extensão. Inclusive, a Unicamp vem 

superando a tradicional Universidade do Estado 

de São Paulo (USP) em alguns rankings sobre 

instituições superiores.  

Por exemplo, a revista britânica Times 

Higher Education (THE) registrou a Unicamp 

pela segunda vez consecutiva como a melhor 

universidade da América Latina. A metodologia 

deste ranking considera uma média de 13 indica-

dores de desempenho, como qualidade de 
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ensino, pesquisa, transferência de conhecimento 

e relevância internacional e proporção de alunos 

e professores estrangeiros.  

A Comissão Permanente para os Vestibu-

lares (Comvest) é responsável pela organização 

do vestibular desde 1986 e possui em seu site 

oficial2 as provas dos vestibulares anteriores, a 

resposta esperada da primeira e segunda fase, 

dados dos vestibulares e entre outras informa-

ções públicas.  

Ao todo foram mais de 388 mil candidatos 

entre 2015 a 2019, que disputaram no total 

15.899 vagas com uma média de 24,7 candida-

tos por vaga.   

Tabela 1 – Dados dos vestibulares de 2015 a 2019 da Unicamp. 

 

As provas da Unicamp são realizadas atu-

almente em 34 cidades: Araçatuba, Bauru, Belo 

Horizonte, Botucatu, Bragança Paulista, Brasília, 

Campinas, Curitiba, Fortaleza, Franca, Guaratin-

guetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, 

Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, 

Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 

Salvador, Santo André, Santos, São Bernardo do 

Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São 

José do Rio Preto, São José dos Campos, São 

Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.  

                                                

2 Confira aqui: http://www.comvest.unicamp.br/ 

O VESTIBULAR 

O Vestibular da Unicamp é dividido tradici-

onalmente em duas fases com duas diferentes 

modalidades de prova3: múltipla-escolha e dis-

sertativa. 

A primeira modalidade é realizada durante 

a primeira fase e é constituído por 90 questões 

de conhecimentos gerais.  

 
Figura 7: Áreas da prova de conhecimentos gerais da primeira 

fase da Unicamp 

Também é possível identificar questões in-

terdisciplinares, envolvendo duas ou mais disci-

plinas numa mesma questão.  

Na segunda fase, a modalidade de prova é 

a dissertativa. Até a edição 2019, a segunda fase 

era composta por três dias de prova.  

 
Figura 8: Modelo da segunda fase utilizado até a edição de 2019 com 
três dias de prova. 

3 E ainda, há a uma terceira prova de Habilidades Específi-

cas para cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, 
Artes Visuais, Dança e Música. 
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A partir da edição 2020, a segunda fase, 

será reduzida para dois dias, buscando principal-

mente a interdisciplinaridade entre as áreas.  

 
Figura 9 – Novo modelo de segunda fase implantado a partir 

do vestibular 2020.  

GEOGRAFIA NA UNICAMP: 2015 A 2019  

Ao todo, o Observatório do Vestibular orga-

nizou, identificou e analisou 44 questões do ves-

tibular da Unicamp durante as edições entre 

2015 até 2019.  

De forma geral4, a questão da Unicamp foi 

identificada com maior participação da Geografia 

Humana, com 32,7%, sendo seguida pela Geo-

grafia do Brasil com 25,1%, a Geografia Geral 

com 22,8% e por último, a Geografia Física com 

19,3%.  

 
Gráfico 1: Área de Geografia no vestibular da Unicamp (2015-

2019) 

                                                

4 Nesta análise geral, os dados foram duplicados, pois um 

tema da questão pode ser ao mesmo tempo vinculado a Ge-
ografia Geral e Regional e a Geografia Humana (ou Física). 

A evolução da participação das áreas da 

geografia mostra uma grande oscilação no perí-

odo analisado.  

Ao longo de 2015 até 2019, a Geografia 

Humana manteve-se como maioria nas questões 

de geografia, principalmente, em 2018, represen-

tando 40% da prova. A exceção somente foi em 

2016, quando com a Geografia Humana (18,5%), 

foi superada pelas questões de Geografia do 

Brasil (37%).  

 

Gráfico 2: Área da geografia ao longo dos anos, entre 2015 a 

2019. 

A Geografia Física é a área que menos 

apareceu na Unicamp com uma média de 6,6 

questões entre 2015 a 2019. Contudo, desde 

2017, a geografia física aumentou duas questões 

por ano, totalizando 25% da prova de 2019.   

Na divisão pela Geografia Geral identifica-

mos 24 temas cobrados, sendo praticamente di-

vidida igualmente.  

Se repararmos, 54% dos temas cobrados 

aparecem apenas 1 vez: África, América, 

Assim como, um tema pode ser Geografia do Brasil e vincu-
lado a Geografia Física (ou Humana).  
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Demografia, Economia, Energia, Espaço Rural, 

Espaço urbano, Fuso horário, Geologia, Recurso 

mineral, Revoluções industriais (tecnologia e 

mundo do trabalho), Sistemas socioeconômico e 

Transporte.  

 

Gráfico 3: Temas recorrentes da área de Geografia Geral 

Mesmo assim, é possível identificar como 

temas mais recorrentes da Geografia Geral: a 

cartografia, a climatologia, a geopolítica e o mo-

vimento migratório.  

Na cartografia os temas se relacionaram a 

projeção cartográfica e escala cartográfica. Na 

climatologia cobrou-se característica do clima 

geral, funcionamento da pressão atmosférica e 

identificação de tipo de clima através do climo-

grama.  

Já na geopolítica os temas envolveram 

questões étnicas-religiosas, como do curdo, do 

conflito árabes-palestino e da minoria étnica 

Rohingya de Mianmar. 

Enquanto nos movimentos migracionais 

apareceram temas como fluxo migratórios e a 

crise dos refugiados derivados dos conflitos civis, 

especificamente, da Macedônia, do Afeganistão 

e da Síria,  

 
Gráfico 4: Temas recorrentes da área de Geografia Geral  

A divisão Geografia do Brasil registrou 44 

questões entre 2015 a 2019. Diferente da divisão 

de Geografia Geral e regional, a Geografia do 

Brasil foi visualmente identificada como maior 

participação de temas de Espaço Urbano no Bra-

sil (com 23,3%).  

 

Gráfico 5: Temas recorrentes da área de Geografia do Brasil 

Os temas do Espaço Urbano foram ocupa-

ção de imóveis no caso dos sem-teto e o déficit 

habitacional; a influência das Metrópoles de São 

Paulo e Rio de Janeiro; a desigualdade socioes-

pacial em São Paulo, o processo de conurbação 

em São Paulo e Santa Catarina, as moradias pre-

cárias como os cortiços, as cidades gêmeas na 

faixa da fronteira brasileira como a cidade brasi-

leira Foz do Iguaçu e a paraguaia Ciudad del 
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Este, e por fim, do processo de desindustrliza-

ção.  

 
Gráfico 6: Temas recorrentes da área de Geografia do Brasil.  

Enquanto, os demais temas foram a “Cul-

tura e sociedade, população indígena e afrodes-

cendente” (11,6%) e Espaço Rural do Brasil 

(9,3%).  

No tema “Cultura, Sociedade, população 

indígena e afrodescendente”, foi cobrado sobre o 

aspecto da cidadania e o caso das manifesta-

ções do Movimento Passe Livre em 2013, a ca-

racterística da população tradicional ribeirinha e 

o aspecto demográfico indígena, e por fim, a 

Constituição de 1988 sobre a questão de igual-

dade racial e a atribuição da União.  

A Geografia Humana obteve 56 questões 

entre 2015 a 2019. O tema de espaços urbanos 

novamente aparece como principal tema com 

19,6% de aparição.  

Os demais temas relevantes foram os já ci-

tados movimentos migracionais (10,7%) e empa-

tados a “Cultura, Sociedade, população indígena 

e afrodescendente” e os “Espaços Rurais”.  Ou-

tros temas que apareceram foi a Globalização, 

Transporte e Geopolítica, que todas juntas repre-

sentam 21,4%.   

 

 
Gráfico 7: Temas recorrentes da área de Geografia Humana 

A globalização apareceu com temas como 

a relação entre o muro de Berlim e o muro em 

Calais, o caso do Brexit e a relação com a possí-

vel independência da Escócia e o movimento na-

cionalista e separatista da Espanha.  

No caso do transporte, os assuntos foram 

relacionados em sua maioria ao transporte marí-

timo como a importância do Canal de Suez e do 

Panamá, o tipo de transporte pela cabanagem e 

da importância de específicos portos brasileiros.  

A geopolítica aparece novamente com os 

temas já citados anteriormente.  

 
Gráfico 8: Temas recorrentes da área de Geografia Humana 

Por fim a Geografia Física totalizou 33 

questões. Tendo como principal aparição de 
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temas como climatologia, hidrografia e vegeta-

ção, que juntas representam 45,45%. 

 
Gráfico 9: Temas recorrentes da área de Geografia Física 

A hidrografia foi inserida através de temas 

como análise de gráficos pela vazão dos rios, o 

Aquífero Guarani e sua formação, a salinidade 

próxima do Rio São Francisco, a definição de um 

Delta e a importância geopolítica do Golfo de 

Suez.   

Na climatologia os temas apresentados, 

além daqueles já citados na Geografia Geral, fo-

ram: a origem da Zona de Convergência Intertro-

pical, o efeito da frente fria na região Norte do 

Brasil com a friagem e a origem das ressacas 

pela pressão atmosférica.  

Na parte de vegetação, cobrou-se temas 

sobre domínios morfoclimáticos, bioma (Taiga), 

domínios vegetais e relação de desmatamento 

para lavouras, o mangue e a restinga.   

Outros temas com alta participação foram 

a Cartografia, Geologia e Geomorfologia que re-

presentam 36,6% das questões. A cartografia já 

foi indicada seus temas anteriormente na Geo-

grafia Geral.  

No caso da geologia, os temas foram sobre 

a origem dos derrames basálticos no Centro-Sul 

brasileiro (terra roxa); os fatores ambientais para 

o desenvolvimento do perfil de solo e a conse-

quência antrópica ambiental; o Desastre de Ma-

riana relacionando o relevo e a mineração num 

exercício interdisciplinar com a química; e o mo-

vimento de placas com a criação da Falha de San 

Andreas no EUA.   

 
Gráfico 10: Temas recorrentes da área de Geografia Humana 

No aspecto estrutural do enunciado é pos-

sível identificar que poucas questões da Uni-

camp se caracterizam como diretas, sem a exi-

gência de uma contextualização do conteúdo.  

A maioria das questões da Unicamp passa-

ram a buscar uma maior interdisciplinaridade en-

tre os conteúdos e de outras áreas do conheci-

mento, como história, química, filosofia, física e 

entre outros.   

VEJA MAIS  

• https://geografianovestibular.wordpress.com/ 

• https://www.comvest.unicamp.br/ 
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