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Os temas que mais caem no ENEM
Questões ambientais
Agropecuária
Fases do capitalismo
Urbanização
Indústria
Migrações
Geologia e relevo
População
Hidrografia

A Geografia é a ciências das relações e por
isso é necessário tem conhecimento sólido
em história, sociologia e biologia.

Vamos fazer
nossas apostas
Questões ambientais
O conteúdo questões ambientais possui abordagem interdisciplinar.
Fique atento nas relações entre a geografia, biologia e química. Por
exemplo: poluição do ar, chuva ácida e aquecimento global. O
ENEM pode trazer o processo de expansão urbana ou industrial e
suas consequências ao meio ambiente.
Outros temas são os problemas ambientais decorrentes da
agricultura, como: uso de agrotóxicos, uso excessivo de água na
irrigação e desmatamento na área de fronteira agrícola, o tal, arco do
desmatamento.

Agropecuária
Tema obrigatório no ENEM! Justificado pela dependência econômica
do Brasil, pelo setor primário. É importante o vestibulando ter uma
visão histórica do processo de inserção das práticas agrícolas, desde
a cana, cacau, pecuária até o café. Responsável pela industrialização
brasileira (no início) e urbanização.
O ENEM pode trazer gráficos que mostram a importância do setor,
obrigando conhecer as consequências no contexto político, social e
econômico do país, como por exemplo, respectivamente, bancada
ruralista, trabalho escravo e participação na balança comercial.

Fases do Capitalismo
O entendimento das etapas do capitalismo é o foco, obriga o
vestibulando a relacionar com o conteúdo de história,
principalmente com as fases da revolução industrial, fato que
influencia diretamente a evolução do capitalismo. O pós - 2ª
Guerra Mundial é o principal período estudado pela Geografia,
abordando as intensas transformações daquele momento, como:
Nova Divisão Internacional do Trabalho, intensificação do processo
de globalização e a bipolaridade do mundo.

Aprendizado a jato
Urbanização
Tema amplo, que pode apresentar questões históricas, como
formação de São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador. Além de
questões conceituais de função, rede e hierarquia urbana. Nesse
caso, fique atento aos conceitos de megalópole, metrópole, área
metropolitana, cidade global e megacidade. Para finalizar, a
expansão urbana desenfreada e sem planejamento leva à
problemas sócio-ambientais, como: enchentes, poluição do ar e
dos mananciais, erosão e assoreamento.

Indústria
No Brasil, a industrialização é recente e de início incipiente, tem
como agentes o capital excedente do café e políticas estatais para
seu estímulo. A prova do ENEM pode abordar as etapas do
processo de industrialização dando ênfase ao período de Vargas
com as indústrias de base, fique atento a política do petróleo é
nosso e J.K com a abertura do mercado para as multinacionais.

Migração
A minha principal aposta, migração é um tema que pode ser
tratado de várias formas, desde a migração interna enfatizando a
saída dos nordestinos em direção ao sudeste, passando pela
migração pendular. Além de casos específicos como a migração
dos barrageiros (trabalhadores que constroem usinas
hidrelétricas), garimpeiros (caso de Serra Pelada no Pará), boiasfrias (corte da cana no sudeste). E claro, a migração forçada dos
refugiados Sírios e de povos da África do Norte em direção a
Europa, trazendo os casos de xenofobismo que ocorreram no
Europa, por conta do grande fluxo migratório.

A escolha certa
Geologia e Relevo
Os fenômenos geológicos são temas recorrentes nos vestibulares,
como: terremotos, tsunamis e vulcões. São tratados de forma
descritiva, como: citar áreas onde apresentam intensa atividade
tectônica (anel do fogo na Ásia) ou obrigando o aluno abordar
conceitos como área de subducção, hot spot, zonas de convecção
ou dorsais. Já no tópico relevo, é necessário saber os
compartimentos do relevo brasileiro e seu processo de formação e
escultura. Fique ligado, na ação dos agentes intempéricos na
modelagem do relevo.

População
Os conceitos populacionais de mortalidade infantil, taxa de
analfabetismo, fecundidade e homicídios podem aparecer na prova.
E serem apresentados em tabelas e gráficos. Geralmente é
uma questão simples. Observe atentamente os recursos visuais e
marque a questão. A resposta está no gráfico/tabela, com isso
não é necessário ampliar o debate sobre o tema.

Hidrografia
Água é um tema de importância geopolítica, econômica e social,
sendo debate em toda a sociedade, desde sua escassez de água
potável, desperdício no uso doméstico, uso intensivo na agricultura
e para a produção de energia elétrica.
O que pode cair em hidrografia? Bacia Hidrográfica, Aquífero
Guarani, montante, jusante, área de várzea, leito maior e menor e
meandros. São conceitos necessários para resolver qualquer
questão de hidrografia.

O professor Jean Azevedo é um apaixonado pela Geografia e fundador do
GabaritaGeo, que tem como objetivo ser a maior plataforma de ensino de Ciências
Humanas da internet brasileira. A plataforma presta um serviço educacional de
qualidade, no qual todo conteúdo disponibilizado possui rígida curadoria realizada
por especialistas nas áreas da Geografia, História, Sociologia, Filosofia e Pedagogia.O
professor faz parte do Youtube Educação, um projeto chancelado pela Fundação
Lemann, que visa democratizar a educação brasileira. Possui formação sólida e ampla
experiência no ensino da Geografia e Atualidades, com foco na preparação de
estudantes para exames vestibulares, concursos militares, concursos públicos e
ENEM.
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