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QUESTÃO 01  

 

(ENEM/2011) As migrações transnacionais, 

intensificadas e generalizadas nas últimas décadas 

do século XX, expressam aspectos particularmente 

importantes da problemática racial, visto como 

dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, 

famílias e coletividades para lugares próximos e 

distantes, envolvendo mudanças mais ou menos 

drásticas nas condições de vida e trabalho, em 

padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para 

sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, 

algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo 

civilizações totalmente diversas. 

 
IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 

A mobilidade populacional da segunda metade do 

século XX teve um papel importante na formação 

social e econômica de diversos estados nacionais. 

Uma razão para os movimentos migratórios nas 

últimas décadas e uma política migratória atual dos 

países desenvolvidos são 

 

(A) a busca de oportunidades de trabalho e o 

aumento de barreiras contra a imigração. 

(B) a necessidade de qualificação profissional e a 

abertura das fronteiras para os imigrantes. 

(C) o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o 

acautelamento dos bens dos imigrantes. 

(D) a expansão da fronteira agrícola e a expulsão 

dos imigrantes qualificados. 

(E) a fuga decorrente de conflitos políticos e o 

fortalecimento de políticas sociais. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02   
 

(ENEM/2015) Os nossos ancestrais dedicavam-se à 

caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, 

garantindo sua subsistência, porque ainda não 

conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma 

vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a 

transferir o acampamento para outro lugar. 
 

HALL, P. P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado). 
 

O texto refere-se ao movimento migratório 

denominado 
 

(A)    sedentarismo. 

(B)    transumância. 

(C)    êxodo rural. 

(D)    nomadismo. 

(E)    pendularismo. 
 

 

QUESTÃO 03  
 

(ENEM/2014) Observe a imagem a seguir. 
 

 
IBGE. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 3 ago. 2010. 

 

A variação do número de imigrantes internacionais 

no Brasil, verificada pela análise do gráfico, é 

resultado direto da 
 

(A) situação internacional de crise econômica. 

(B) limitação europeia à entrada de estrangeiros. 

(C) atração exercida pelas belas paisagens 

naturais. 

(D) legislação facilitadora da entrada de 

estrangeiros. 

(E) escolha do país como sede de grandes eventos 

esportivos. 

 

GEOGRAFIA 
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QUESTÃO 04  
 

(ENEM/2016) Leia os textos a seguir. 
 

TEXTO I 
 

Entre os anos 1931 e 1935, o crescimento da 

imigração judaica para a Palestina foi exponencial, 

passando de 4 000 imigrantes/ano em 1931 para mais 

de 60 000 em 1935. Em vinte anos, a população 

judaica havia passado de menos de 10% para mais de 

30% da população local. 
 

GATTAZ, A. A Guerra da Palestina. São Paulo: Usina do Livro, 2002. 
 

TEXTO II 
 

Um estado semi-independente sob controle britânico 

foi a fórmula que a Grã-Bretanha usou para a 

administração das áreas que tomara do império turco. 

A exceção foi a Palestina, que eles administraram 

diretamente, tentando em vão conciliar promessas 

feitas aos judeus sionistas, em troca de apoio contra a 

Alemanha, e aos árabes, em troca de apoio contra os 

turcos. 
 

HOBSBAWN, E. Era dos extremos. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. 
 

Nos trechos, são tematizados o destino de um 

território no período entre as duas Grandes Guerras 

Mundiais. A orientação da política britânica relativa a 

essa região está indicada na 

 

(A)    criação de um Estado aliado. 

(B)    ocupação de áreas sagradas. 

(C)    reação ao movimento socialista. 

(D)    promoção do comércio regional. 

(E)    exploração de jazidas petrolíferas. 

 

 

QUESTÃO 05  

 

(ENEM/2016) A presença de uma corrente 

migratória por si só não explica a condição de vida 

dos imigrantes. Esta será somente a aparência de 

um fenômeno mais profundo, estruturado em 

relações socioeconômicas muitas vezes perversas. É 

o que podemos dizer dos indivíduos que são 

deslocados do campo para as cidades e obrigados a 

viver em condições de vida culturalmente diferentes 

das que vivenciaram em seu lugar de origem. 
 
SCARLATO, F. C. População e urbanização brasileira. In: ROSS, J. L. S. 

Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2009. 

 

O texto faz referência a um movimento migratório 

que reflete o(a) 

 

(A) processo de deslocamento de trabalhadores 

motivados pelo aumento da oferta de empregos no 

campo. 

(B)   dinâmica experimentada por grande 

quantidade de pessoas, que resultou no inchaço das 

grandes cidades. 

(C) permuta de locais específicos, obedecendo a 

fatores cíclicos naturais. 

(D)   circulação de pessoas diariamente em função 

do emprego. 

(E)   cultura de localização itinerante no espaço. 

 

 

  QUESTÃO 06  

 

(ENEM/2017) O fenômeno da mobilidade 

populacional vem, desde as últimas décadas do 

século XX, apresentando transformações 

significativas no seu comportamento, não só no 

Brasil como também em outras partes do mundo. 

Esses novos processos se materializam, entre outros 

aspectos, na dimensão interna, pelo 

redirecionamento dos fluxos migratórios para as 

cidades médias, em detrimento dos grandes centros 

urbanos; pelos deslocamentos de curta duração e a 

distâncias menores; pelos movimentos pendulares, 

que passam a assumir maior relevância nas 

estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos 

grandes aglomerados urbanos. 

 
OLIVEIRA, L. A. P.; OLIVEIRA, A. T. R. Reflexões sobre os deslocamentos 

populacionais no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2011 (adaptado). 

 

A redefinição dos fluxos migratórios internos no 

Brasil, no período apontado no texto, tem como 

causa a intensificação do processo de 

 

(A)   descapitalização do setor primário. 

(B)   ampliação da economia informal. 

(C)   tributação da área residencial citadina. 

(D)   desconcentração da atividade industrial. 

(E)   saturação da empregabilidade no setor 

terciário.  
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QUESTÃO 07   
 

(ENEM/2011) Leia o texto a seguir. 
 

SOBRADINHO 
 

O homem chega, já desfaz a natureza  

Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar  

O São Francisco lá pra cima da Bahia  

Diz que dia menos dia vai subir bem devagar  

E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato 

que dizia que o Sertão ia alagar.  
 
SÁ E GUARABYRA. Disco Pirão de peixe com pimenta. Som Livre, 1977 

(adaptado). 

 

O trecho da música faz referência a uma importante 

obra na região do rio São Francisco. Uma 

consequência socioespacial dessa construção foi 
 

(A)    a migração forçada da população ribeirinha. 

(B)    o rebaixamento do nível do lençol freático 

local 

(C)    a preservação da memória histórica da região. 

(D)    a ampliação das áreas de clima árido. 

(E)    a redução das áreas de agricultura irrigada. 
 

QUESTÃO 08   
 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir. 
 

Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre 

onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do 

homem é imediata: “em todos os lugares e em lugar 

nenhum”. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um 

prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, 

uma família refugiada em volta de uma refeição frugal 

posta sobre jornais como se fossem guardanapos. 

Também se vê de vez em quando uma tenda com a 

sigla ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados), erguida em um dos raros terrenos 

vagos da capital. 
 

JABER, H. Quem realmente acolhe os refugiados? Le Monde Diplomatique 

Brasil, out. 2015 (adaptado) 

 

O cenário descrito aponta para uma crise humanitária 

que é explicada pelo processo de  
 

(A) migração massiva de pessoas atingidas por 

catástrofe natural. 

(B) hibridização cultural de grupos caracterizados 

por homogeneidade social. 

(C) desmobilização voluntária de militantes 

cooptados por seitas extremistas. 

(D) peregrinação religiosa de fiéis orientados por 

lideranças fundamentalistas. 

(E) desterritorialização forçada de populações 

afetadas por conflitos armados. 

 

QUESTÃO 09   
 

(ENEM/2019) Leia o texto a seguir. 
 

A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que 

chega antes de lhe impor condições, antes de saber e 

indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome 

ou um “documento” de identidade. Mas ela também 

supõe que se dirija a ele, de maneira singular, 

chamando-o, portanto e reconhecendo-lhe um nome 

próprio: 

“Como você se chama?” A hospitalidade consiste em 

fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder, 

até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa 

pergunta se torne uma “condição”, um inquérito 

policial, um fichamento ou um simples controle das 

fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda 

uma política depende disso, toda uma ética se decide 

aí. 
 
DERRIDA, J. Papel-máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004 

(adaptado). 

 
Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade 

proposto pelo autor impõe a necessidade de  
 

(A)   a anulação da diferença. 

(B)   cristalização da biografia. 

(C)   incorporação da alteridade. 

(D)   supressão da comunicação. 

(E)   verificação da proveniência. 
 

 

QUESTÃO 10  
  
(ENEM-PPL/2019) Leia o texto a seguir. 
 

Uma ação tomada por alguns países que pode 

funcionar é proporcionar bolsas de estudo e 

empréstimos para aqueles que querem estudar em 

centros universitários fora do país, com a 

contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, 

essas pessoas possam pagar ao governo voltando e 

trabalhando no país de origem. Desburocratizar o 

exercício de certas profissões e incentivar centros de 

excelência também pode ajudar.  

 
MALI, T. Disponível em: www.ufjf.br. Acesso em: 10 out. 2015 (adaptado).  
 

As medidas governamentais descritas buscam 

conter a ocorrência do seguinte processo 

demográfico: 

 

(A)    Transferência de refugiados. 

(B)    Deslocamento sazonal.  

(C)    Movimento pendular.  

(D)    Fuga de cérebros.  

(E)    Fluxo de retorno. 
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