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Terceira Série do Ensino Médio 
 

Prezados estudantes, esperamos que tudo esteja bem ! 
Apresentamos mais algumas sugestões de materiais, já existentes, complementares, para estudos. 

São, ainda, indicações de apoio e sem obrigatoriedade de acesso! 
O mais importante continua sendo ter muito cuidado com a saúde! 

 
Equipe de Geografia. 

 

Texto: Brasil redesenhado: projetos de criação de novos estados e territórios. 
(Cassius Guimarães) 

 
Dois decretos legislativos do Congresso Nacional causaram alvoroço em fins de maio e início 

de junho de 2011. Os decretos de número 136 e 137, promulgados pelo presidente do Congresso, 
senador José Sarney (PMDB/AP), autorizavam, respectivamente, a realização de plebiscito sobre a 
criação dos estados de Carajás e Tapajós no território do Pará. A consulta à população paraense foi 
marcada para dezembro de 2011. Com a população bastante dividida no plebiscito 66,6% rejeitaram 
a criação de Carajás e outras 66,1% a do Tapajós. Se todos os dez projetos de lei existentes fossem 
aprovados, o Brasil ganharia sete estados e três territórios (veja mapa). 

 
De acordo com informações da Agência Câmara, são dois projetos de estados e três de 

territórios na região Norte - do Rio Negro, do Solimões e do Oiapoque -, três estados no Nordeste - 
Maranhão do Sul, Gurgueia e Rio São Francisco - e outros dois estados no Centro-Oeste - Mato 
Grosso do Norte e Araguaia. 
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Os estudos de viabilidade do surgimento de novos estados - com foco na Amazônia - estão 
previstos no texto constitucional brasileiro, mas, segundo o deputado Giovanni Queiroz (PDT/PA), 
não foram levados inteiramente adiante. "Acho que, mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai ter de 
fazer um estudo da revisão geopolítica do país, não só da Amazônia", afirma. Na opinião dele, vários 
países descentralizam a gestão para facilitar o contato com a população. "A Alemanha, que é duas 
vezes e meia menor que o Pará, tem 16 estados", nota. 
 
MUDANÇAS NOS REPASSES 
 

O processo no Pará é o que se encontrava em estágio mais avançado. Em Marabá, candidata 
à sede de Carajás, parte da população era favorável à separação porque, de acordo com o prefeito 
da cidade Maurino Magalhães de Lima, "mesmo sendo uma região rica em recursos minerais e no 
setor agropecuário, as carências são enormes em todas as áreas, os investimentos por parte do 
Estado sempre foram exíguos". Para Lima, é preciso que os recursos gerados na região tenham 
reflexo local, ao contrário do que ocorre com o atual repasse. 

Segundo a advogada Anna Cruz Silva, de Belém, há outros caminhos que podem solucionar 
o problema de concentração de infraestrutura e serviços públicos na capital paraense. "A solução 
proposta, em lugar de retalhar o território e aumentar os custos da máquina para todo o Brasil 
deveria passar pelo fortalecimento de novas lideranças locais e seus pleitos e por discussões 
legislativas sobre destinações orçamentárias mais homogêneas", propõe. 

Regina Araújo, professora de geografia humana na Universidade de São Paulo (USP) e 
autora de livros e manuais de geografia do Brasil, pontua que o impacto da eventual divisão de um 
estado no Brasil depende da população analisada. No caso paraense, o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) aponta que Carajás custaria cerca de 22% de seu PIB e Tapajós, 39%, 
enquanto no estado do Pará atual as cifras ficam em 16%. "Uma eventual divisão poderia ter como 
consequência uma nova repartição territorial dos recursos, o que poderia melhorar as péssimas 
condições de infraestruturas vigentes, por exemplo, nas cidades do atual leste do Pará", conta. 
 
NOVOS ESTADOS PODEM SER INVIÁVEIS 

 
Há uma série de questionamentos sobre a viabilidade econômica dos possíveis novos 

estados. Um estudo feito em 2008 por Rodrigo Boueri, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea, 
analisou 16 propostas apresentadas ao Congresso a partir de 1998, sendo que 14 delas já haviam 
sido arquivadas. Alguns dos casos analisados por Boueri apresentavam altas taxas de gasto 
estadual estimado em relação ao PIB ou investimentos desvantajosos se comparados à 
configuração administrativa atual. O estado do Triângulo, por exemplo, seria formado por 66 
municípios do oeste de Minas Gerais - 7,7% dos 853 municípios mineiros - e teria 16,5% do PIB 
mineiro, que somava mais de R$ 208 bilhões em 2006. No entanto, em comparação com os custos 
atuais de Minas Gerais, os gastos públicos seriam 3,4% maiores se a cisão acontecesse, tanto para 
Minas quanto para o Triângulo. 

Curiosamente, o projeto recém-desarquivado do Rio São Francisco apresenta situação 
semelhante. Os gastos conjuntos dos estados do Rio São Francisco e da Bahia seriam 5,7% 
maiores do que o custo estatal da Bahia sem a divisão. O Rio São Francisco teria 34 municípios e 
6% tanto da população quanto do PIB baiano. Seus custos de manutenção ficariam em torno de R$ 
1,6 bilhão por ano - 29% de seu PIB. O aumento dos gastos não é o único problema nos projetos. 
"São necessários cautela e estudos mais profundos sobre a situação econômica e financeira da 
região para embasar as proposições de criação de novos estados", afirma Boueri no relatório. 

A preocupação com a viabilidade é partilhada no Congresso pela Frente Parlamentar de 
Fortalecimento dos Estados e Municípios e Contra a Criação de Novos Estados, liderada pelo 
deputado Zenaldo Coutinho (PSDB/PA). Já na instalação da frente, em outubro de 2007, Coutinho 
ressaltou a importância de se analisarem a fundo as reais condições de criação de cada estado 
antes do prosseguimento dos projetos. 
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EVOLUÇÃO DA DIVISÃO GEOPOLÍTICA BRASILEIRA 
 

A consolidação das fronteiras do Brasil com seus vizinhos na América do Sul ocorreu na 
gestão do Barão do Rio Branco no Ministério das Relações Exteriores (1902-1912). A primeira 
divisão em macrorregiões - Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste - foi oficializada em 1942. 
Alguns territórios foram extintos com a promulgação da Constituição de 1946, como é o caso de 
Ponta Porã, incorporado ao Mato Grosso. Outros permaneceram até a Constituição de 1988, quando 
se transformaram em estados, como Rio Branco (atual estado de Roraima) e Guaporé (atual 
Rondônia), ou foram incorporados a estados já existentes (Fernando de Noronha é distrito de 
Pernambuco.) A região Leste - que agrupava Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Guanabara (incorporado ao estado do Rio de Janeiro) e Espírito Santo - foi extinta em 1970. Sergipe 
e Bahia ficaram no Nordeste. São Paulo, que fazia parte do Sul, foi incorporado ao Sudeste. "A 
decisão [de mudanças geopolíticas] poderá ou não basear-se em pesquisas científicas sobre o 
território, mas não deixará de lado questões de ordem política, nem sempre as mais racionais", 
afirma Maria Célia Serra, historiadora e geógrafa pela USP e professora do Grupo de Humanidades. 
................................................................................................................................................................. 
 
GUIMARAES, Cassius. Brasil redesenhado: projetos de criação de novos estados e 
territórios. Cienc. Cult., São Paulo, v. 64, n. 1, p. 6-7, Jan 2012.    
Available from <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-672520120001 
00003&lng=en&nrm=iso>. access on 04 Aug.  2020.  http://dx.doi.org/10.21800/S0009-
67252012000100003. 
 
 
 

Slides: Divisões Regionais do território brasileiro 
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2ª lista de exercícios - Questões do ENEM (2010) - Geografia - Ciências Humanas: 
 
1. (Enem 2010)   

 
 
O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do Período Jurássico. As rochas 
em que se encontram esses fósseis são  
 
a) magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais já conhecidas 

ao longo da história terrestre.    
b) sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos 

sedimentos.    
c) magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas que 

foram posteriormente lacradas.    
d) sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de 

erosão dessa área representada.    
e) metamórficas, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes.    
   
2. (Enem 2010)   

 
 
Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os 
ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, são 
reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses dois pesquisadores. 
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Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1: 
I. “Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais deste ecossistema, como os pinheiros, a 

gralha azul também está em processo de extinção.” 
II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que predominam nesse ecossistema estão 

sendo utilizadas em carvoarias.” 
 
Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 
III. “Das palmeiras que predominam nesta região podem ser extraídas substâncias importantes para 

a economia regional.” 
IV. “Apesar da aridez desta região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode 

desprezar a sua biodiversidade.” 
Ecossistemas brasileiros: mapa da distribuição dos ecossistemas. 

Disponível em: http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1885u52.jhtm. 
Acesso em: 20 abr. 2010 (adaptado). 

 

Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos seguintes ecossistemas:  
 
a) Caatinga, Cerrado, Zona dos cocais e Floresta Amazônia.    
b) Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos cocais e Caatinga.    
c) Manguezais, Zona dos cocais, Cerrado e Mata Atlântica.    
d) Floresta Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas.    
e) Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos cocais e Pantanal.    
   
3. (Enem 2010)  Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva da Corrente do 
Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia 
de zeros, uma bola cor rosa-choque. Anotei a posição e data: Latitude 49°49' N, Longitude 23°49’ W. 
Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino 
norueguês, segurando a bolinha e a estranha nota. 

KLINK. A. Parati: entre dois polos. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998 (adaptado). 

 

No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é  
 
a) a relação que se estabelece entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais da 

superfície cartografada.    
b) o registro de que os paralelos são verticais e convergem para os polos, e os meridianos são 

círculos imaginários, horizontais e equidistantes.    
c) a informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou acidente 

geográfico na superfície terrestre.    
d) a latitude como distância em graus entre um ponto e o Meridiano de Greenwich, e a longitude 

como a distância em graus entre um ponto e o Equador.    
e) a forma de projeção cartográfica, usada para navegação, onde os meridianos e paralelos 

distorcem a superfície do planeta.    
   
4. (Enem 2010)  Coube aos Xavante e aos Timbira, povos indígenas do Cerrado, um recente e 
marcante gesto simbólico: a realização de sua tradicional corrida de toras (de buriti) em plena 
Avenida Paulista (SP), para denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo 
avanço do agronegócio. 

RICARDO, B.; RICARDO, F. Povos indigenas do Brasil: 2001-2005. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006 
(adaptado). 

 

A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra 
com os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas tensões entre  
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a) a expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões Centro-Oeste e Norte, e as leis de 
proteção indígena e ambiental.    

b) os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados no Cerrado.    
c) as leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso 

capitalista do meio ambiente.    
d) os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais 

paulistas.    
e) o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali sejam alvo de invasões 

urbanas.    
   
5. (Enem 2010)  De 15% a 20% da área de um canavial precisa ser renovada anualmente. Entre o 
período de corte e o de plantação de novas canas, os produtores estão optando por plantar 
leguminosas, pois elas fixam nitrogênio no solo, um adubo natural para a cana. Essa opção de 
rotação é agronomicamente favorável, de forma que municípios canavieiros são hoje grandes 
produtores de soja, amendoim e feijão. 

As encruzilhadas da fome. Planeta. São Paulo, ano 36, n.° 430, jul.2008 (adaptado). 
 

A rotação de culturas citada no texto pode beneficiar economicamente os produtores de cana porque  
 
a) a decomposição da cobertura morta dessas culturas resulta em economia na aquisição de adubos 

industrializados.    
b) o plantio de cana-de-açúcar propicia um solo mais adequado para o cultivo posterior da soja, do 

amendoim e do feijão.    
c) as leguminosas absorvem do solo elementos químicos diferentes dos absorvidos pela cana, 

restabelecendo o equilíbrio do solo.    
d) a queima dos restos vegetais do cultivo da cana-de-açúcar transforma-se em cinzas, sendo 

reincorporadas ao solo, o que gera economia na aquisição de adubo.    
e) a soja, o amendoim e o feijão, além de possibilitarem a incorporação ao solo de determinadas 

moléculas disponíveis na atmosfera, são grãos comercializados no mercado produtivo.    
   
6. (Enem 2010)   

 
O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que 
característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado?  
 
a) A concentração de terras nas mãos de poucos.    
b) A existência de poucas terras agricultáveis.    
c) O domínio territorial dos minifúndios.    
d) A primazia da agricultura familiar.    
e) A debilidade dos plantations modernos.    
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7. (Enem 2010)  Antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da 
técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticadas e carregadas 
de artifício. Esse mundo artificial inclui, hoje, o mundo rural. 

SANTOS, M. A Natureza do Espaco. São Paulo: Hucitec, 1996. 

 
Considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que 
caracteriza o atual mundo rural brasileiro é  
 
a) a redução do processo de concentração de terras.    
b) o aumento do aproveitamento de solos menos férteis.    
c) a ampliação do isolamento do espaço rural.    
d) a estagnação da fronteira agrícola do país.    
e) a diminuição do nível de emprego formal.    
   
8. (Enem 2010)  A maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é hoje exportadora de 
trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, procuram o bairro de 
Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir 
trabalhar, para ganhar sete conto por dia. (Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado em 22/03/98). 

Ribeiro, H. S. O migrante e a cidade: dilemas e conflitos.  
Araraquara: Wunderlich, 2001 (adaptado). 

 

O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século 
XX, consequência  
 
a) dos impactos sociais da modernização da agricultura.    
b) da recomposição dos salários do trabalhador rural.    
c) da exigência de qualificação do trabalhador rural.    
d) da diminuição da importância da agricultura.    
e) dos processos de desvalorização de áreas rurais.    
   
9. (Enem 2010)  A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no município de 
Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, 
com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, 
arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será 
inundada pelas águas da usina. 
 

BACOCCINA, D. QUEIROZ, G.: BORGES, R. Fim do leilão, começo da confusão. Istoé Dinheiro. Ano 13, n.o 655, 28 
abri 2010 (adaptado). 

 
Os impasses, resistências e desafios associados à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 
estão relacionados  
 
a) ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste quando comparados às bacias hidrográficas 

das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.    
b) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os 

esforços para a conservação ambiental.    
c) à grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e à escassez dos recursos 

direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras.    
d) ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de reconhecimento desse 

direito por parte das empreiteiras.    
e) ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região Norte e o interesse das 

construtoras na vinda de profissionais do Sudeste do país.    
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10. (Enem 2010)  No dia 28 de fevereiro de 1985, era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, 
pertencente e diretamente operada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), na região Norte do 
país, ligando o interior ao principal porto da região, em São Luís. Por seus, aproximadamente, 900 
quilômetros de linha, passam, hoje, 5353 vagões e 100 locomotivas. 

Dísponivel em: http://www.transportes.gov.br. Acesso em 27 jul. 
2010 (adaptado). 

 

A ferrovia em questão é de extrema importância para a logística do setor primário da economia 
brasileira, em especial para porções dos estados do Pará e Maranhão. 
Um argumento que destaca a importância estratégica dessa porção do território é a  
 
a) produção de energia para as principais áreas industriais do país.    
b) produção sustentável de recursos minerais não metálicos.    
c) capacidade de produção de minerais metálicos.    
d) logística de importação de matérias-primas industriais.    
e) produção de recursos minerais energéticos.    
   
 
11. (Enem 2010)  Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, 
representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado 
diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros 
problemas, a contaminação do solo e das águas pelo chorume (líquido escuro com alta carga 
poluidora, proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo). 

RICARDO, B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil Socioambiental 2008. 
São Paulo, Instituto Socioambiental, 2007. 

 
Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em um 
lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões  
 
a) causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que provém da decomposição.    
b) são locais propícios à proliferação de vetores de doenças, além de contaminarem o solo e as 

águas.    
c) provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da decomposição da matéria 

orgânica.    
d) são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a população que circula 

diariamente na área.    
e) são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região onde são instalados, o que leva 

à escassez de água.    
   
 
12. (Enem 2010)  A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos 
acabados ocorreu em três estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. 
Um desses estágios foi o artesanato, em que se  
 
a) trabalhava conforme o ritmo das máquinas e de maneira padronizada.    
b) trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em 

série.    
c) empregavam fontes de energia abundantes para o funcionamento das máquinas.    
d) realizava parte da produção por cada operário, com uso de máquinas e trabalho assalariado.    
e) faziam interferências do processo produtivo por técnicos e gerentes com vistas a determinar o 

ritmo de produção.    
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13. (Enem 2010)  O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais industrializados do mundo 
(EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), a União Europeia e os principais 
emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia 
do Sul, Indonésia, México e Turquia). Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns 
internacionais de decisão e consulta. 

ALLAN. R. Crise global. Dísponivel em: 
http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2010. 

 
Entre os países emergentes que formam o G-20, estão os chamados BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 
China), termo criado em 2001 para referir-se aos países que  
 
a) apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas.    
b) possuem base tecnológica mais elevada.    
c) apresentam índices de igualdade social e econômica mais acentuados.    
d) apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global.    
e) possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

 
 
 
14. (Enem 2010)  Muitos processos erosivos se concentram nas encostas, principalmente aqueles 
motivados pela água e pelo vento. 
No entanto, os reflexos também são sentidos nas áreas de baixada, onde geralmente há ocupação 
urbana. 
Um exemplo desses reflexos na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras é  
 
a) a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos água em seus 

leitos.    
b) a contaminação da população pelos sedimentos trazidos pelo rio e carregados de matéria 

orgânica.    
c) o desgaste do solo nas áreas urbanas, causado pela redução do escoamento superficial pluvial na 

encosta.    
d) a maior facilidade de captação de água potável para o abastecimento público, já que é maior o 

efeito do escoamento sobre a infiltração.    
e) o aumento da incidência de doenças como a amebíase na população urbana, em decorrência do 

escoamento de água poluída do topo das encostas.    

http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/
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15. (Enem 2010)  O esquema representa um processo de erosão em encosta. 
Que prática realizada por um agricultor pode resultar em aceleração desse processo?  
 
a) Plantio direto.    
b) Associação de culturas.    
c) Implantação de curvas de nível.    
d) Aração do solo, do topo ao vale.    
e) Terraceamento na propriedade.    
 

 

 

 

 

 

 

 


