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APRESENTAÇÃO 

Este é o segundo relatório do Observatório 

de Geografia no Vestibular (OGV), sendo o pri-

meiro publicado em maio de 2019 sobre o vesti-

bular da Unicamp entre 2015-2019.  

Criado em 2019 pelo Geografia no Vestibu-

lar, o OGV tem a pretensão de auxiliar os profes-

sores e os estudantes sobre os temas mais re-

correntes de geografia nos principais vestibula-

res de SP.   

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).  

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 DA OGV  

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. 

Este campo de estudo possibilita uma variedade 

de análise perpassando inúmeras subdivisões da 

disciplina tais como a geografia econômica, geo-

gráfica populacional, geografia agrária, geografia 

urbana, geografia da saúde, geografia do traba-

lho, geografia epistemológica, geopolítica, geo-

grafia política, geografia dos transportes, geogra-

fia dos alimentos... e etc.   

Nesse sentido, a geografia pode ser abor-

dada em duas formas: a primeira é pela divisão 

tradicional através de escalas geográficas e te-

máticas como Geografia Geral, Geografia Regio-

nal e Geografia do Brasil. Nesta divisão inter-re-

lacionam-se de forma inexorável a geografia fí-

sica e a geografia humana através das múltiplas-

escalas: local, regional, nacional e mundial.  

Já na segunda forma, a geografia é dividida 

de forma didática, como a Geografia Humana e 

Geografia Física, analisando a produção do es-

paço geográfico nas múltiplas-escalas.   

O OGV - preocupado em adotar uma me-

todologia que ao mesmo tempo mantivesse a 
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essência da ciência geográfica e a proposta de 

auxiliar os professores e alunos - adotou as duas 

divisões explicadas anteriormente, com uma leve 

adaptação.  

Na “Divisão 1” relacionamos a escala geo-

gráfica e temática em duas subáreas: “Geografia 

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’.  

 
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  

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.  
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Figura 5: Temas de Geografia Física  

 
Figura 6: Temas de Geografia Humana 

A metodologia de classificação da OGV 

é feita em sucessivos procedimentos: No pri-

meiro procedimento é identificar o tema por meio 

de palavras-chaves no corpo de um enunciado, 

do comando e ou das alternativas de resposta da 

                                                
1 Em 2009, o exame nacional foi polemizado pelo vazamento da 
prova, causando o seu adiamento. Além do vazamento da prova, o 

questão. O segundo procedimento é feito com 

uma associação das palavras chaves identifica-

das com um tema específico entre as divisões 

(divisão 1 e divisão 2).  

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS 

VESTIBULARES 

ENEM 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o 

desempenho do estudante no final do ensino mé-

dio. De 1998 até 2003 a participação no Enem 

era voluntária, o que resultou em apenas 157 mil 

inscritos.  

A partir de 2004 - quando a nota do exame se 

tornou critério para bolsas de estudo do recém-

inaugurado Programa Universidade para Todos 

(ProUni) - o Enem alcançou 1,5 milhão de inscritos, 

superando ainda em 2005 quando dobrou de nú-

mero de inscritos (3 milhões).  

Contudo a relevância do Enem aumentou a 

partir de 20091 quando o exame sofreu três mu-

danças. A primeira mudança é pela criação do 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o que pos-

sibilitou a unificar os vestibulares de universida-

des públicas com o Exame. Atualmente, são 

mais de 500 universidades integradas ao Enem 

o que denota a magnitude do exame nacional e 

a responsabilidade.   

A segunda mudança foi na estrutura da 

prova, que até 2008 era composta por 63 ques-

tões e uma prova de redação, enquanto a partir 

de 2009, a estrutura aumentou para 180 pergun-

tas, sendo respondidas em dois dias consecuti-

vos, e divididas em quatro grandes áreas: 

Enem teve outras polêmicas conforme relata a matéria da Terra de 
2013.  
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Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Lin-

guagens e Matemática, e a redação. 

Já a terceira mudança é a inserção da me-

todologia da Teoria de Resposta ao Item, que 

serve como forma de estimar as dificuldades dos 

itens das questões e evitar o desempenho irre-

gular de alunos com os “chute e sorte”.  

Na edição do exame em 2019, o Enem so-

frerá mudanças com a intenção de economizar 

os gastos com a realização da prova, como tam-

bém, para “combater o sentido ideológico” da 

prova. Entenda as primeiras mudanças: 

▪ as folhas de rascunho, antes perso-

nalizadas, serão substituídas por espaços 

em branco; 

▪ para recolher os dados biométricos 

dos alunos durante a prova, será utilizada 

uma pequena esponja em substituição da 

lâmina de grafite; 

▪ será criada uma comissão especial 

para realizar um “pente-fino” ideológico nas 

questões do Enem (leia mais). 

Quanto a agenda da prova do Enem 2019, 

o exame foi organizado para dois domingos con-

secutivos. No primeiro domingo, 3 de novembro, 

será sobre linguagens, códigos e suas tecnolo-

gias, redação e ciências humanas e suas tecno-

logias com duração de 5h30. Enquanto, o se-

gundo domingo, no dia 10 de novembro, será ci-

ências da natureza e suas tecnologias e mate-

mática e suas tecnologias com duração de 5h. 

O MEC divulgou que foram inscritos 5 mi-

lhões de candidatos para o exame de 2019. O 

recorde de inscritos foi de 8,7 milhões em 2014. 

Segundo o Inep, o número de inscrito no Enem 

                                                
2 A revista Super Abril afirma que a Faculdade de Medicina da Uni-

versidade Federal da Bahia em 1808. Enquanto, uma matéria da 
Universidade Federal do Paraná declara a própria universidade 
com a mais antiga do Brasil, com a sua fundação em 1912.  

vem oscilando desde 2014, com constantemente 

redução em 2016. 

USP (FUVEST) 

A Universidade de São Paulo (USP) é uma 

das mais antigas universidades do Brasil2 com 

sua criação em 1934. A USP é uma das univer-

sidades brasileiras mais renomadas em escala 

nacional e internacional, seja pela qualidade da 

universidade na educação como na pesquisa. 

Por exemplo, a USP é a responsável por 20% da 

produção científica brasileira.    

Os cursos oferecidos pela USP se agru-

pam em carreiras e respectivamente com as 

áreas de conhecimento como as Ciências Huma-

nas, Exatas e Biológicas. Ao todo, são 106 car-

reiras possíveis em 183 cursos3 em mais de 42 

unidades de ensino e pesquisa, sendo distribuí-

das em dez campi: São Paulo (com três campi), 

Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribei-

rão Preto, Santos e São Carlos. Ao todo, a USP 

possui mais de 58 mil alunos. 

A Fuvest (Fundação Universitária para o 

Vestibular) é uma entidade criada em 20 de abril 

de 1976 pela USP e é responsável pela prepara-

ção do exame de vestibular e de outros exames 

da própria universidade.  

Até a data de publicação deste E-Book não 

foi publicada a agenda do vestibular da USP 

2020 e nem divulgação de outras informações 

como de possíveis mudanças no vestibular da 

Fuvest 2020.  

3 Segundo o manual do candidato da Fuvest 2019, “Há carreiras 

que se constituem de apenas um curso e carreiras que se consti-
tuem de mais de um curso” (2018, não paginado).  
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No vestibular 2019, a Fuvest organizou o 

vestibular com duas fases4. Na primeira fase, a 

única prova é composta por 90 questões de múl-

tipla escolha com disciplinas de biologia, física, 

geografia, história, inglês, matemática, português 

e química, e ainda, há algumas questões inter-

disciplinares. 

Já na segunda fase, a prova é composta 

por dois dias de aplicação, sendo ambas disser-

tativas. No primeiro dia são 10 questões de por-

tuguês e 1 redação. No segundo dia a prova con-

tém 12 questões específicas sobre duas a quatro 

disciplinas, dependendo da carreira escolhida5. 

No vestibular de 2019 se inscreveram mais 

de 127 mil candidatos para concorrer com mais 

de 8 mil vagas. Na segunda fase foram convoca-

dos mais de 32 mil candidatos e além de mais de 

3 mil treineiros.  

UNESP (VUNESP) 

A Unesp (Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”) foi criada formalmente 

em 1976, ao incorporar as unidades universitá-

rias situadas em diferentes regiões do interior 

paulista.  

A Unesp é considerada como uma das mai-

ores universidades brasileira com 34 unidades 

em 24 cidades, sendo 22 no interior paulista, uma 

na capital São Paulo e a última em São Vicente.  

Ao todo são mais 136 cursos de gradua-

ção, com 183 opções de entrada pelo vestibular. 

Atualmente, a Unesp possui aproximadamente 

38 mil alunos de graduação.  

                                                
4 Em 2018, a segunda fase do vestibular da Fuvest era or-
ganizada em três dias de prova. 

A Vunesp (Fundação para o Vestibular da 

Unesp) é a entidade responsável pelo vestibular 

e de outros processos seletivos da instituição.  

Diferente da Fuvest e da Comvest, a Vu-

nesp organiza dois vestibulares ao longo de um 

ano. Estes dois vestibulares da Vunesp são cha-

mados de vestibular de inverno, com realização 

a partir de maio, e o vestibular de verão, que é a 

partir de novembro. Em relação a quantidade de 

vagas, o vestibular de inverno ofereceu 360 va-

gas, enquanto, o de verão foi de aproximada-

mente 7, 4 mil vagas.  

O vestibular da Unesp é também organi-

zado em duas fases. A primeira fase do exame é 

composta por uma prova de conhecimento gerais 

com 90 questões de múltipla escolha.  

A segunda fase é realizada em dois dias 

com prova dissertativa. No primeiro dia são 12 

questões dissertativas de ciências humanas e 12 

de ciências da natureza (que inclui matemática). 

Já no segundo dia de prova, são12 questões de 

linguagens e códigos e uma redação.   

No vestibular da Unesp 2020, a primeira 

fase acontecerá no dia 15 de novembro e a se-

gunda fase nos dias 15 e 16 de dezembro.  

UNICAMP (COMVEST) 

A Unicamp (Universidade Estadual de 

Campinas) foi fundada em 1966 na cidade de 

Campinas (SP). Atualmente, a instituição campi-

neira conta 34 mil alunos em 69 cursos, sendo 

dividida em 24 unidades de ensino e pesquisa 

entre Campinas, Limeira e Piracicaba. 

5 (se forem duas disciplinas, são seis questões para cada 
uma delas. No caso de três disciplinas, há quatro perguntas. 
Se forem quatro disciplinas, são três questões) 
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Assim como as demais universidades pú-

blicas paulistas, a Unicamp é uma respeitada uni-

versidade com destacado potencial na pesquisa, 

tecnologia e extensão. Inclusive, a Unicamp vem 

superando a tradicional USP em alguns rankings 

sobre instituições superiores6.  

A Comvest (Comissão Permanente para os 

Vestibulares) é responsável pela organização do 

vestibular desde 1986 e possui em seu site ofi-

cial7 as provas dos vestibulares anteriores, a res-

posta esperada da primeira e segunda fase, da-

dos dos vestibulares e entre outras informações 

públicas.  

O vestibular da Unicamp é dividido tradici-

onalmente em duas fases com duas diferentes 

modalidades de prova8: múltipla-escolha e dis-

sertativa. A primeira modalidade é realizada du-

rante a primeira fase e é constituído por 90 ques-

tões de conhecimentos gerais.  

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

 

                                                
6 No primeiro E-Book, referente sobre os dados de geografia no 
vestibular da Unicamp, informamos que a revista britânica Times 
Higher Education (THE) registrou a Unicamp pela segunda vez con-

secutiva como a melhor universidade da América Latina entre 2017 
e 2018. A metodologia deste ranking considera uma média de 13 
indicadores de desempenho, como qualidade de ensino, pesquisa, 

A partir da edição 2020, a segunda fase, 

será reduzida para dois dias, buscando principal-

mente a interdisciplinaridade entre as áreas.  

Veja a seguir: 

 
Figura 8 – Novo modelo de segunda fase implantado a partir 

do vestibular 2020.  

GEOGRAFIA NO VESTIBULAR 2019  

O Observatório de Geografia no Vestibular 

organizou, identificou e analisou 75 questões do 

Enem de 2018 e os vestibulares da USP, Unesp 

e Unicamp da edição de 2019.  

A divisão 1 obteve de forma geral uma 

maior presença das questões de Geografia Geral 

e Regional, com 62,6%, enquanto, a Geografia 

do Brasil representou 37,4%.  

Na edição de 2019 dos vestibulares da 

UNESP e da USP e do Enem de 2018, as ques-

tões de Geografia Geral e Regional foram supe-

riores ao número de questões de Geografia do 

Brasil.  

transferência de conhecimento e relevância internacional e propor-
ção de alunos e professores estrangeiros. 
7 Confira aqui: http://www.comvest.unicamp.br/ 
8 E ainda, há a uma terceira prova de Habilidades Específicas para 
cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, 
Dança e Música. 
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No caso do Enem, apenas 17% das ques-

tões foram sobre Geografia do Brasil, o que re-

presentou um padrão diferente dos outros exa-

mes do Enem e até mesmo dos outros vestibula-

res9.Por exemplo, a diferença entre Geografia 

Geral e Regional e Geografia do Brasil na Unesp 

e na USP foi de uma margem entre 18 a 22%, 

enquanto no Enem foi de 66% de diferença.  

A única exceção foi o caso do vestibular da 

Unicamp 2019, que obteve maioria de questões 

de Geografia do Brasil com 53% e uma diferença 

de apenas 7% entre as áreas de geografia.   

Dessa forma, pode-se observar dois fatos. 

O primeiro é que a maioria das questões de ge-

ografia foram sobre Geografia Geral e Regio-

nal, com maior diferença no exame do Enem. 

E o segundo fato, é que mesmo no caso da Uni-

camp que houve a maioria de questões de Geo-

grafia do Brasil, os temas de Geografia Geral e 

Regional ainda foi relevante nessa prova (47%).  

Já na divisão 2, a área de Geografia Hu-

mana representou 61,3% das questões analisa-

das. Dentre os vestibulares, a diferença entre 

Geografia Humana e Física na USP, Unesp e no 

Enem foi de, respectivamente, 12%, 32% a 44%, 

                                                

9 Se observar os vestibulares da Unesp e Unicamp, mesmo 

com maior presença de questões de Geografia Geral e Re-
gional, não é nada majoritário como no caso do Enem. Por 

com maioria das questões com relação a Geo-

grafia Humana. Novamente, a exceção ocorreu 

com a Unicamp que obteve maioria de questões 

de Geografia Física (53%) com variação de 6%.  

 

Ao analisar os temas das questões dos 

vestibulares pela prova de múltipla escolha e dis-

sertativa houve poucas mudanças. Por exemplo, 

na prova de múltipla escolha percebemos que, 

de forma geral, a área mais cobrada é a Geogra-

fia Geral e Regional e a Geografia do Brasil.  

Com o gráfico acima é identificado que os 

vestibulares na primeira fase buscam equilíbrio 

entre as áreas de geografia com pouca variação 

tendo poucas exceções conforme já explicamos 

anteriormente. 

 

Na análise da prova dissertativa também 

houve maior presença de temas relacionados a 

exemplo, na Unesp a diferença é 18%, na USP é 22%, na 
Unicamp 6%, enquanto no Enem é 66%  
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Geografia Geral e Regional e Geografia Humana 

em todos os vestibulares.  

 

Na área de Geografia Geral e Regional 

houve um maior desequilíbrio na Unesp, en-

quanto a exceção foi na Unicamp com mais te-

mas de Geografia do Brasil. Já na área de Geo-

grafia Humana e Física, todos os vestibulares co-

braram mais temas de geografia humana  

GEOGRAFIA GERAL E REGIONAL 

De um total de 47 questões identificadas 

como Geografia Geral e Regional, observamos 

que o tema mais relevante foram climatologia e 

geologia (ambas com 11%), espaço rural, geopo-

lítica e movimento migracional (cada um repre-

sentando 9%).  

Na climatologia os temas específicos 

forma sobre trajetória de ciclones tropicais, o 

clima de monções abordando o caso dos garotos 

e o professor presos na caverna na Tailândia e a 

identificação e característica dos tipos climáticos.  

 

Na geologia os temas foram sobre a ori-

gem de tsunamis, como o caso da Indonésia, 

causada por uma erupção vulcânica no mar na 

Indonésia, a teoria das placas tectônicas e teoria 

da deriva continental, a formação da Falha de 

San Andreas através do movimento de placas no 

sentido longitudinal, a definição de litosfera e as-

tenosfera e eras geológicas e os movimentos de 

tectonismo.  

Os temas dos espaços rurais foram sobre 

a produção orgânica e falta de subsídios dos pe-

quenos agricultores, a análise de gráfico sobre a 

atividade extrativista vegetal, a produção agrí-

cola mundial e a resistência dos pequenos agri-

cultores com a sementes crioulas contra o con-

trole de patentes de sementes do agronegócio.  

A geopolítica apareceu nos vestibulares 

através de temas sobre o conceito de geopolítica 

na ciência geográfica; a importância dos conhe-

cimentos cartográficos para a captura de Osama 

Bin Laden; uma análise do mapa de anamorfose 

sobre as armas nucleares e o gasto militar que 

se concentra sobretudo com o Estados Unidos. 

E por fim, a identificação da etnia muçulmana 

rohingyas em Mianmar, que é maioria budista, le-

vando-os a se refugiarem para Bangladesh por 

conta da perseguição e de assassinatos.  

Sobre o movimento migracional três te-

mas se centraram sobre a crise humanitária, 

sendo a primeira sobre o caso dos refugiados do 

Líbano; a segunda sobre a região de atração de 

refugiados no mundo; e terceira, sobre o con-

texto de criação do órgão ACNUR (Alto Comis-

sariado das Nações Unidas para os Refugiados) 

e de seu objetivo, e ainda, cobrou uma relação 

sobre a condição de refugiado com a noção de 

cidadania e de direitos humanos.  
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Um outro tema de movimento migracional 

foi sobre a relação crítica da globalização que, se 

por um lado trouxe a facilitação de intercâmbio 

cultural, econômica e social com os desenvolvi-

mentos de transportes, por outro lado, aumentou 

o fechamento das fronteiras seja com a criação 

de muros, leis antimigracionais ou até com o xe-

nofobismo.  

 

GEOGRAFIA DO BRASIL  

Dentre os temas de Geografia do Brasil 

identificamos 28 questões com a maior participa-

ção de temas de espaços urbanos (29%), clima-

tologia (11%) e depois empatadas os temas de 

Cultura e Sociedade, Espaço Rural, Geomorfolo-

gia, Transporte e Vegetação - com 7% cada 

tema, o que corresponde 36% ao todo.  

O tema de espaço urbano abordou princi-

palmente a urbanização do Brasil com o pro-

cesso de aglomeração; a atuação do Estado no 

governo de Juscelino Kubitschek; industrializa-

ção e seus efeitos para a urbanização; a dinâ-

mica urbana do Centro-Oeste; desindustrializa-

ção e o déficit habitacional.  

 

                                                
10 Confira a questão 6 no site do Geografia no Vesti-
bular.    
11 Confira a questão 4 da primeira fase da Unicamp. 

A climatologia do Brasil foi abordada so-

bre as dinâmicas atmosféricas, os tipos de clima 

e os efeitos da Zona de Convergência Intertropi-

cal.  

O tema de Cultura e sociedade foram dois 

temas. O primeira foi na segunda fase da Unesp 

sobre o período da ditadura militar com um texto 

do Henfil chamado de “Cartas da mãe” de 1980 

buscando a relação do texto com a ditadura10.  

Em espaço rural são duas perguntas. A 

primeira foi na primeira fase da Unicamp sobre a 

violência no campo brasileiro11 como consequên-

cia do interesse de grileiros contra posseiros em 

áreas de expansão de monocultivos e projetos 

de exploração mineral e madeireira na região 

nortista brasileira. A segunda foi na segunda fase 

da USP com características e a região do agrohi-

dronegócio12 

Em geomorfologia também foram dois te-

mas, sendo um aplicado na primeira fase da USP 

e a outra na segunda fase da Unicamp. No tema 

da USP foi abordado o conceito de erosão com 

duas definições – uma definição ampla como o 

processo de transporte e a outra definição mais 

restrita com a formação de sulcos no solo.  

No segundo tema foi apresentado uma re-

lação entre geomorfologia e hidrologia, sobre 

onde ocorre maior infiltração da água – se seria 

em um cenário A com vegetação ou em um ce-

nário B com solo limpo13.  

O tema de transporte apareceu na Unesp e 

na Unicamp. Na Unesp o tema de transporte foi 

abordado com um gráfico sobre expansão da 

malha rodoviária e ferroviária no Brasil e o 

12 Confira a questão 4 da segunda fase da Unicamp 
13 Confira a questão 4 da segunda fase da Unicamp.  

https://geografianovestibular.wordpress.com/2018/12/18/questoes-comentadas-da-unesp-2019-segunda-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2018/12/18/questoes-comentadas-da-unesp-2019-segunda-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/14/unicamp-2019/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/04/23/fuvest-2018-segunda-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/05/05/unicamp-2019-segunda-fase/
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comando da questão pediu a associação correta 

do gráfico principal com a tabela14.   

No tema da universidade campineira o 

tema de transporte pedia a relação correta sobre 

os portos brasileiros com a principal mercadoria 

exportada e seu destino15. 

Por fim, o tema de vegetação apareceu no 

Enem e na primeira fase da Unesp. No exame 

nacional foi apresentado uma pesquisa de Caro-

lina Levis sobre espécies vegetais domesticadas 

pelas civilizações pré-colombianas na Floresta 

Amazônica.  

Na universidade do interior de SP o tema 

de vegetação foi com um esquema do bioma do 

Cerrado a importância das vegetações ciliares 

como proteção ao assoreamento16.  

Relativo à geografia do Brasil, a Unicamp e 

a Unesp cobraram temas diferenciados dos de-

mais vestibulares. Por exemplo, a Unicamp co-

brou especialmente a hidrografia, industrializa-

ção brasileira e os problemas ambientais en-

quanto a Unesp foi sobre os problemas ambien-

tais.   

 

GEOGRAFIA HUMANA  

                                                
14 Confira a questão 14 da primeira fase da Unesp.  
15 Confira a questão 4 da primeira fase da Unicamp. 

Os temas mais presentes em Geografia 

Humana foram: espaços urbanos (20%), espa-

ços rurais (13%) e movimentos migracionais 

(11%)  

 

Em espaço urbano, além dos já citados no 

tema de Geografia do Brasil, foi abordado com a 

relação de espaços urbanos e a globalização 

promovendo uma mudança da hierarquia urbana 

e na rede urbana.  

Em espaços rurais os temas mais recor-

rentes foram sobre as diferenças entre a agricul-

tura moderna e a de subsistência. Outro tema foi 

sobre a violência no campo, sendo que esta úl-

tima é acentuada pelo poder e avanço do agro-

negócio.   

Relacionado ao tema de movimentos mi-

gracionais, além da já citada anteriormente crise 

humanitária, foi cobrado os fatores de atração de 

imigração no Brasil.  

A seguir temos um gráfico destacando os 

temas de Geografia Humana cobrados pelos 

vestibulares analisados.   

16 Confira a questão 1 da primeira fase da Unesp.  

https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/14/unicamp-2019/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
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Na Unesp 2019 foi observado conteúdos 

particulares como África, Economia e Energia. O 

conteúdo sobre a África, com interdisciplinari-

dade em história, apresentou um mapa com a di-

visão da África no final do século XIX e questio-

nou o contexto histórico como os efeitos da neo-

colonização17.  

A economia apareceu em dois vestibula-

res, ambos da Unesp 2019. A primeira foi na pri-

meira fase com a problemática da limitação do 

cálculo do PIB (Produto Interno Bruto) como em 

não analisar os indicadores sociais18.  

A segunda vez que apareceu um tema de 

economia ocorreu na segunda fase com um tre-

cho de um texto sobre a política estadunidense 

do New Deal após a crise de 192919. Na ocasião, 

a primeira pergunta pediu duas características do 

New Deal, enquanto, a outra pergunta foi uma 

explicação do primeiro parágrafo do texto20 

                                                
17 Confira a questão 15 da primeira fase da Unesp 
2019. 
18 Confira a questão 10 da primeira fase da Unesp 
2019.  
19 Confira a questão 5 da segunda fase da Unesp 
2019 no site Geografia no Vestibular  
20 O trecho do livro é da economicista Laura Carvalho, 
“Valsa brasileira: do boom ao caos econômico” de 
2018.  

relacionado a política do Estado do Bem-Estar-

Social. 

O tema de energia foi identificado em duas 

questões da primeira fase da Unesp. A primeira 

questão foi sobre a construção da Usina Hidrelé-

trica de Itaipu como iniciativa conjunta dos gover-

nos militares do Brasil e do Paraguai, com im-

pacto estratégico na região do Rio da Prata21. En-

quanto a segunda pergunta foi      

Já na segunda fase foi sobre o experimento 

alemão da Synlight com a utilização de gás xe-

nônio que produz um brilho 10 mil vezes maior 

do que a luz natural do Sol22.  

No Enem 201823 os temas particulares fo-

ram: Guerra Fria, Oriente Médio/Ásia e “proble-

mas e impactos e conferências ambientais”. A 

Guerra Fria apareceu com a relação de subordi-

nação entre Cuba e a URSS como característica 

marcante desse período de disputa ideológica.   

Dentro o tema de Oriente Médio e Ásia 

identificamos uma questão sobre a situação de-

mográfica de Israel comparada a elevada taxa de 

nascimento árabe, o que causaria uma maioria 

árabe.  

Sobre o tema de problemas, impactos e 

conferências ambientais identificamos uma 

questão que abordava a diferença entre os 

21 Confira a questão 5 da primeira fase da Unesp 
2019. 
22 Confira a questão 8 da primeira fase da Unesp 
2019. 
23 Confira as questões de geografia do Enem 2019 no 
Geografia no Vestibular. 

https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2018/12/18/questoes-comentadas-da-unesp-2019-segunda-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2018/12/18/questoes-comentadas-da-unesp-2019-segunda-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/06/06/geografia-no-enem-2018/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/06/06/geografia-no-enem-2018/
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pensamentos dos seringueiros do Alto Juruá e o 

modelo de produção sustentável.  

GEOGRAFIA FÍSICA 

Na Geografia Física os temas mais presen-

tes foram a climatologia (28%), a geologia (17%), 

a vegetação (17%) e a hidrologia (10%).  

 

 Os temas de climatologia, geologia e vegetação 

já foram abordados anteriormente, seja em Geo-

grafia Geral e Regional ou em Geografia do Bra-

sil. 

No caso da hidrografia foram duas ques-

tões. A primeira questão foi cobrada no Enem 

2018 com uma análise sobre a vazão em áreas 

urbanas e não urbanizadas, sendo que a urbani-

zação aumento o escoamento superficial e a di-

nâmica hidrológica24.  

A segunda questão foi na segunda fase da 

Unicamp com análise sobre a evolução total da 

área irrigada por região no Brasil para identificar 

as atividades agrícola no Rio Grande do Sul e no 

semiárido nordestino e a revolução verde como 

modernização agrícola e o impacto da estrutura 

fundiária no sertão nordestino25.   

                                                
24 Confira a questão 12 do Enem 
25 Confira a questão 1 da segunda fase da Unicamp.  

Na perspectiva dos temas cobrados pelos 

vestibulares, os temas de vegetação e climatolo-

gia foram cobrados em todos os vestibulares 

analisados.  

 

Já os temas como fuso horário e problemas 

ambientais foram registrados unicamente no ves-

tibular, sendo respectivamente, na Unicamp e na 

Unesp.  

No tema de fuso horário foi aproveitado o 

contexto de Copa do Mundo na Rússia para si-

tuar um brasileiro viajando com destino até Mos-

cou, com escala de Brasília até Londres. No 

enunciado dessa questão da Unicamp foi co-

brado ao vestibulando os conhecimentos básicos 

de fuso horário para descobrir o horário de che-

gada26.   

Na questão da Unesp sobre problemas cli-

máticos identificamos duas questões sendo uma 

em cada fase. Na primeira fase o tema foi sobre 

hotspots onde aparece um mapa sem a identifi-

cação do tema e alternativas com outros temas. 

O aluno somente acertaria se lembra-se a locali-

zação e de que os hotspots brasileiros são a 

mata atlântica e o cerrado27. Já na segunda fase 

26 Confira a questão 2 da primeira fase da Unicamp no 
Geografia no Vestibular.  
27 Confira a questão 12 da primeira fase da Unesp 2019. 

https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/06/06/geografia-no-enem-2018/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/05/05/unicamp-2019-segunda-fase/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/14/unicamp-2019/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/14/unicamp-2019/
https://geografianovestibular.wordpress.com/2019/01/09/unesp-2019-primeira-fase/


 Veja mais 

foi sobre poluição por plástico, cujo tema vem tor-

nando-se debatido pela ONU desde 2018, pe-

dindo a menção de uma consequência da polui-

ção dos oceanos por plástico e através do mapa 

para indicar qual país que mais contribui para 

ocorrer esse problema.28 

 

VEJA MAIS  

• Sobre as provas analisadas e as corre-
ções, acesse: https://geografianovestibu-
lar.wordpress.com/ 

• Para saber mais sobre o vestibular da 
Unicamp, acesse: https://www.comvest.uni-
camp.br/ 

• Sobre o Enem: https://enem.inep.gov.br/ 

• Para saber sobre a Fuvest: 
https://www.fuvest.br/ 

• E sobre a Unesp, confira: https://www.vu-
nesp.com.br/ 
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28  Confira a questão 4 da segunda fase da Unesp 2019. 
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