
Questões)do)ENEM)que)mencionam
dados)do)IBGE:)de)2009)a)2016

IIIIINesseImaterialIvocêIvaiIencontrarIquestõesI
queIestiveramIemIprovasIdoIExame)Nacional)do)
Ensino)Médio)vENEMTgIentreIxááFIeIxá-YgIeIqueI
contêmI informaçõesI eI materiaisI produzidosI peloI
Instituto) Brasileiro) de) Geografia) e) Estatística)
vIBGETúI

IIIIIOIIBGEIproduzIdiversasIinformaçõesIsobreIoI
nossoIterritórioIeIpopulaçãogIporIissogIéIbastanteI
comumI queI asI provasI doI ENEMI utilizemI essesI
dadosI paraI testarI oI conhecimentoI dosI alunosI
sobreI seuI paísúI AlgunsI dosI temasI tratadosI nasI
questõesI são/I migraçãogI biomasgI fecundidadegI
famíliasI eI indústriaúI SãoI informaçõesI relevantesI
eI atualizadasI sobreI oI BrasilúI EssesI dadosI sãoI
visualizadosI porI meioI deI mapasgI gráficosI eI ta:
belasgI queI sãoI importantesI formatosIparaIexporI
asIinformaçõesúI

I I I I IAproveiteIesseImaterialI paraIestudarIeI testarI
seusI conhecimentosúI AoI finalI dasI questõesgI vocêI
encontraIoIgabaritoIeI indicaçõesIdeI linksIdeIsites

doI IBGEI ondeI poderáI seI aprofundarI maisI nosI
temasIabordadosIemIcadaIquestãoú

I I I I I AlémI doI portalI www.ibge.gov.brgI osI linksI aI
seguirI podemI serI umI grandeI auxílioI nosI estudosI
doI EnsinoI MédiogI especialmenteI nasI áreasI deI
geografiaIeIdeIatualidades/
●I IBGE)TeenI :I siteIvoltadoIaoIpúblicoI jovemgIemI
queI vocêI podeI consultarI dadosI doI IBGEI deI
maneiraIfácilIeIdescomplicadaúI
●I Playlist) IBGE) ExplicaI :I websérieI divulgadaI noI
CanalI doI IBGEI noI YouTubegI queI trazI deI formaI
lúdicaI aI explicaçãoI deI pesquisasI realizadasI eI
conceitosIutilizadosIpeloIIBGEú
●IBrasil) em)sínteseI :I informaçõesIqueIpermitemI
traçarI umI panoramaI nacionalI sobI aI formaI deI
mapasgIgráficosIeItabelasú

I I I I IQuandoIseI trataIdeI informaçõesIconfiáveisgIoI
IBGEI éI aI referênciaI oficialI deI dadosI emI nossoI
paísúI SeI prepareI paraI oI ENEMI eI seI atualizeI
estudandoInossasIinformaçõesú
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http://www.ibge.gov.br/
http://teen.ibge.gov.br/
http://www.youtube.com/watch?v=am2WOYu4iFc&list=PLAvMMJyHZEaE_gzGaoD5RkmCxO6rBexI6
http://vamoscontar.ibge.gov.br/
http://brasilemsintese.ibge.gov.br/
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Questão -õ:

O3 quadro3 apresenta3 informações3 da3 área

aproximada3de3cada3bioma3brasileiroT

biomas

continentais

brasileiros

área

aproximada

dkmê(

áreaa9atotal

Brasil

Umazônia3 wTíú(Túw:3 wú7vú0

Ierrado3 vTD:(TwwÉ3 v:7úv0

Mata3Utlântica3 íTííDTíÉv3 í:7Dw0

Iaatinga3 ÉwwTwj:3 ú7úv0

Pampa3 í)(Twú(3 v7D)0

Pantanal3 íjDT:jj3 í7)(0

Área3Total3Srasil3 ÉTjíwTÉ))

Gisponível3emã3wwwTibgeTgovTbrT3Ucesso3emã3íD3julT3vDDú3âadaptadogT

É3 comum3 em3 conversas3 informais73 ou3 mesmo3 em

noticiários73 o3 uso3 de3 múltiplos3 da3 área3 de3 um3 campo3 de

futebol3âcom3as3medidas3de3ívD3m3x3úD3mg3para3auxiliar3a

visualização3de3áreas3consideradas3extensasT3Nesse3caso7

qual3 é3 o3 número3 de3 campos3 de3 futebol3 correspondente3 à

área3aproximada3do3bioma3PantanalE
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Questão q3

O3 movimento3 migratório3 no3 Srasil3 é3 significativo7
principalmente3em3 função3do3volume3de3pessoas3que3saem
de3 uma3 região3 com3 destino3 a3 outras3 regiõesT3 Um3 desses
movimentos3 ficou3 famoso3 nos3 anos3 ÉD73 quando3 muitos
nordestinos3 deixaram3 a3 região3 Nordeste3 em3 direção3 ao
Sudeste3do3SrasilT3Segundo3os3dados3do3RS/V3de3vDDD73este
processo3 continuou3 crescente3 no3período3 seguinte73 os3 anos
úD73com3um3acréscimo3de3)7(03nas3migrações3deste3mesmo
fluxoT3 U3 Pesquisa3 de3 Padrão3 de3 Vida73 feita3 pelo3 RS/V73 em
íúú(73 aponta3 que73 entre3 os3 nordestinos3 que3 chegam3 ao
Sudeste73wÉ7(03exercem3trabalhos3manuais3não3qualificados7
íÉ7j03 são3 trabalhadores3 manuais3 qualificados73 enquanto
í:7j073 embora3 não3 sejam3 trabalhadores3 manuais73 se
encontram3em3áreas3que3não3exigem3 formação3profissionalT
O3 mesmo3 estudo3 indica3 também3 que3 esses3 migrantes
possuem73 em3 média73 condição3 de3 vida3 e3 nível3 educacional
acima3 dos3 de3 seus3 conterrâneos3 e3 abaixo3 dos3 de3 cidadãos
estáveis3do3SudesteT

Gisponível3emã3httpãBBwwwTibgeTgovTbrT3Ucesso3emã3:D3julT3vDDú3âadaptadogT

Iom3base3nas3 informações3contidas3no3texto73depreendeÁse
que

U o3 processo3 migratório3 foi3 desencadeado3 por3 ações3 de
governo3para3viabilizar3a3produção3industrial3no3SudesteT

S os3 governos3 estaduais3 do3 Sudeste3 priorizaram3 a
qualificação3da3mãoÁdeÁobra3migranteT

I o3processo3de3migração3para3o3Sudeste3contribui3para3o
fenômeno3conhecido3como3inchaço3urbanoT

G as3migrações3para3o3sudeste3desencadearam3a3valorização
do3trabalho3manual73sobretudo3na3década3de3ÉDT

V a3 falta3 de3 especialização3 dos3 migrantes3 é3 positiva3 para
os3 empregadores73 pois3 significa3 maior3 versatilidade
profissionalT

-oadiaaBaCiênciasaHumanasaeasuasatecnologias
CADERNOa3a–aAMARELOa–aPÁGINAaê4

Questão -gH

O3gráfico3a3 seguir3mostra3a3evolução73de3abril3 de3vDDÉ3a
maio3 de3 vDDú73 da3 população3 economicamente3 ativa3 para
seis3Regiões3Metropolitanas3pesquisadasT

Gisponível3emã3wwwTibgeTgovTbrT

Ionsiderando3 que3 a3 taxa3 de3 crescimento3 da3 população
economicamente3 ativa73 entre3 DjBDú3 e3 D(BDú73 seja3 de3 w07
então3 o3 número3 de3 pessoas3 economicamente3 ativas3 em
D(BDú3será3igual3a

U v:TúwDT
S :vTvvÉT
I úvDTÉDDT
G v:TúwDTÉDDT
V :vTvvÉTDDDT

êoadiaaBaMatemáticaaeasuasatecnologias

QuestõesadoaENEMaqueamencionamadadosadoaIBGE:adeaê44.aaaê4-õ

População3economicamente3ativa3âem3mil3pessoasg
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Composiçãosdaspopulaçãosresidentesurbanasporssexom
segundo ossgrupossdesidadesfsBrasilsfsSúúSH.hSh

FonteísIBGEmsCensosDemográficosSúúSH.hSh

Homens Mulheres
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Composiçãosdaspopulaçãosresidentesruralsporssexom
segundosossgrupossdesidadesfsBrasilsfsSúúSH.hSh

Homens

FonteísIBGEmsCensosDemográficosSúúSH.hSh

Mulheres

BRASILcsIBGEc Censordemográf cor1991G2010: RiosdesJaneiroms.hSSc

A menorsproporçãosdesfecundidadesnasáreasurbanac

B menorsproporçãosdeshomenssnasáreasruralc

C aumentosdasproporçãosdesfecundidadesnasáreasruralc

D quedasdaslongevidadesnasáreasruralc

E quedasdosnúmerosdesidosossnasáreasurbanac

ENEMr2013

Cadernos.sfsAMARELOsfsPáginasv

QUESTÃOr18

Taxarderfecundidadertotalr–rBrasilr–r1940G2010

SúJh Súçh Súãh Súbh Súqh Súvh Súúh .hhh .hSh .h.h

bmSb bm.S bm.v

ãmqb
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Smúh

IBGEc Censordemográf cor2010ísresultadossgeraissdasamostrac
DisponívelsemísftpíHHftpcibgecgovcbrcsAcessosemísS.smarcs.hSJc

A Decréscimosdaspopulaçãosabsolutac

B Reduçãosdoscrescimentosvegetativoc

C Diminuiçãosdasproporçãosdesadultosc

D Expansãosdespolíticassdescontrolesdasnatalidadec

E Aumentos das renovaçãos das população
economicamentesativac

1ordiarGrCiênciasrHumanasrersuasrtecnologias

QuestõesrdorENEMrquermencionamrdadosrdorIBGE:rder2009rar2016

As interpretaçãos es as correlaçãos dass f gurass sobres a

dinâmicasdemográf casbrasileirasdemonstramsum:aI
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Os processos registrados nos gráf cos gerous as seguinte
consequênciasdemográf caí

i
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QUESTÃO0Mõá

Casados0e0independentes
UmçnovoçlevantamentoçdoçIíGEçmostraçqueçoçnúmeroçde
casamentosçentreçpessoasçnaç faixaçdosçzSçanosçcresce)
desdeçqSSú)çaçumçritmoçzSfçmaiorçqueçoçobservadoçna
populaçãoçbrasileiraçcomoçumçtodo:::

:::eçumçfatorçdeterminanteçéçqueçcadaçvezçmaisçpessoasçnessa
idadeçestãoçnoçmercadoçdeç trabalho)çoçqueç lhesçgaranteça
independênciaçfinanceiraçnecessáriaçparaçoçmatrimônio:

Aumento0no0número0de0casamentos 2entreçqSSúçeçqSSG0

População0com0mais0de0B90anos0no0mercado0de0trabalho

FontesI IBGE e Organização Internacional do Trabalho (OIT)

3ç%omçbaseçnoçúltimoçdadoçdisponível)çdeçqSSG

Entre0pessoas
acima0dos0B9

Na0população
brasileira

Em0á99õ HojeV

qqj á:j

õMj õ:j

Veja)çSãoçPaulo)çqBçabr:çqSBSç2adaptado0:

õ
população:

í
casamento:

% mostraç queç aç populaçãoç brasileiraç aumentouç nos
últimosçcincoçanos:

* indicaç queç asç taxasç deç casamentoç eç emprego
cresceramçnaçmesmaçproporção:

E sintetizaç oç crescenteç númeroç deç casamentosç eç de
ocupaçãoçnoçmercadoçdeçtrabalho:

áo0dia0g0LinguagensL0códigos0e0suas0tecnologias
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QUESTÃO0MõC

õçcidadeçdeçGuarulhosç2SP0ç temçoçGºçPIíçmunicipal

doç írasil)ç alémç doç maiorç aeroportoç daçõméricaç doç Sul:

Emçproporção)çpossuiçaçeconomiaçqueçmaisçcresceçem

indústrias)çconformeçmostraçoçgráf co:

%rescimentoçFçIndústria

írasil SãoçPaulo
2Estado0

SãoçPaulo
2%apital0 Guarulhos
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FonteIçIíGE)çqSSqFqSSGç2adaptado0:

õnalisandoç osç dadosç percentuaisç doç gráf co)ç qualç a

diferençaçentreçoçmaiorçeçoçmenorçcentroçemçcrescimento

noçpoloçdasçindústrias9

õ hx)qG
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Questões0do0ENEM0que0mencionam0dados0do0IBGE:0de0á99C0a0á9MB

linguagemçverbalçeçnãoçverbal:çNoçtexto)çoçusoçdesseçrecurso
Osççgráficosççexpõemççdadosççestatísticosççporççmeioççde

exemplif caç oç aumentoç daç expectativaç deç vidaç dai

explicaçoçcrescimentoçdaçconf ançaçnaçinstituiçãoçdoi
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Saldoédo
deslocamento Fluxoédeépessoas

PãhMMMhahéPhçMM

éPhçMPhahã:héMM

ã:héMPhahPMéhxMM

limitehdehmunicípio

Confins

Ribeirão
das

Neves

Vespasiano
SantaéLuzia

Sabará

NovaéLima

Betim

Ibirité

RegiãoéMetropolitana
deéBeloéHorizonte

Itabirito

Contagem BeloéHorizonte

Nota: OhsaldohconsiderahapenashashpessoashquehsehdeslocavamhparahohtrabalhohehretornavamhaoshseushmunicípioshdiariamenteD

BRASILDhIBGED

A fugahdeháreashdegradadasD

B

C

D

E

QuestõesédoéENEMéqueémencionamédadosédoéIBGE:édeéOTT9éaéOTÃA

CadernohxhChAMARELOhChPáginahPç

QUESTÃOé-T

Ãoédiaé1éCiênciaséHumanaséeésuasétecnologias

ENEMéOTÃ-

QUESTÃOéÃ-O

Ahtaxahdehfecundidadehéhumhindicadorhquehexpressaha
condiçãohreprodutivahmédiahdashmulhereshdehumahregiãoá

dessahregiãoDhAhtabelahapresentahoshdadoshobtidoshpelos
CensoshdehxMMMhehxMPMáhfeitoshpelohIBGEáhcomhrelaçãohà
taxahdehfecundidadehnohBrasilD

Ano TaxaédeéfecundidadeénoéBrasil

xMMM xáé:

xMPM PáwM
DisponívelhemjhwwwDsaladeimprensaDibgeDgovDbrDhAcessohemjhéPhjulDhxMPéD

Suponhahquehahvariaçãohpercentualh relativahnah taxa
dehfecundidadehnohperíodohdehxMMMhahxMPMhsehrepitahno
períodohdehxMPMhahxMxMD

Nesseh casoáh emh xMxMh ah taxah deh fecundidadeh noh Brasil
estaráhmaishpróximahde

A PáPçD
B PáçxD
C PáãxD
D PáàMD
E Pá:MD

CadernohãhChAMARELOhChPáginahxP

Ooédiaé1éMatemáticaéeésuasétecnologias

AtlasédoécensoédemográficoéOTÃThGadaptadoED

inversãohdahhierarquiahurbanaD

buscahporhamenidadeshambientaisD

conurbaçãohentrehmunicípioshcontíguosD

desconcentraçãohdoshinvestimentoshprodutivosD

Ohfluxohmigratóriohrepresentadohestáhassociadohaohprocessohde

ehéhimportantehparahumahanálisehdahdinâmicahdemográfica
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QUESTÃOg176

ystatística, .Áõ/ymb, produtos, sazonais, são, aqueles, que

e, preçoj, Resumidamenteb, existem, épocas, do, ano, em
que, a, sua, disponibilidade, nos, mercados, varejistas, ora
é,escassab,com,preços,elevadosb,ora,é,abundanteb,com
preços, mais, baixosb, o, que, ocorre, no, mês, de, produção
máxima,da,safraj

H,partir,de,uma,série,históricab,observouvse,que,o,preço
Pb,em,reaisb,do,quilograma,de,um,certo,produto,sazonal

pode,ser,descrito,pela,função P.xm,S,2,é,+cos . x m
6

b

onde x representa,o,mês,do,anob,sendo x S,h,associado
ao,mês,de, janeirob x S,ó,ao,mês,de, fevereirob,e,assim
sucessivamenteb, até x S, hó, associado, ao, mês, de
dezembroj

Fisponível,em:,wwwjibgejgovjbrj,Hcesso,em:,ó,agoj,ófhó,.adaptadomj

Na,safrab,o,mês,de,produção,máxima,desse,produto,é

H janeiroj

õ abrilj

V junhoj

F julhoj

y outubroj

Segundo,,,o,,,Ánstituto,,,õrasileiro,,,de,,,/eografia,,,e

apresentam,ciclos,bem,definidos,de,produçãob,consumo

π – π

, , , , ,O,Rio,de,4aneiro, tem,projeção, imediata,no,próprio,
estado,e,no,yspírito,Santob,em,parcela,do,sul,do,estado,
da, õahiab, e, na, Zona, da, Matab, em, Minas, /eraisb, onde,
tem,influência,dividida,com,õelo,9orizontej,Vompõem,a,
rede, urbana, do, Rio, de, 4aneirob, entre, outras, cidades:,
Vitóriab,4uiz,de,Torab,Vachoeiro,de, Átapemirimb,Vampos,
dos,/oytacazesb,Volta,Redonta,v,õarra,Mansab,Teixeira,
de,Teritasb,Hngra,dos,Reis,e,Teresópolisj

QUESTÃOg86

Fisponível,em:,http:êêibgejgovjbrj,Hcesso,em:,D,julj,ófh+,.adaptadomj

O, conceito, que, expressa, a, relação, entre, o, espaço

H Trente,pioneiraj

õ

V Região,polarizadaj

F Área,de,conurbaçãoj

y Periferia,metropolitanaj

apresentado,e,a,cidade,do,Rio,de,4aneiro,é:

Zona,de,transiçãoj

Vaderno,ó,v,HMHRyLO,v,Página,=

1ogdiagãgCiênciasgHumanasgegsuasgtecnologiasgê1agaplicaçãoH

ENEMg2816

Vaderno,ó,v,HMHRyLO,v,Página,h8

QUESTÃOg38

õRHSÁLj,Ministério,do,Meio,HmbienteêÁõ/yj j,óff8,.adaptadomj

No,mapa,estão,representados,os,biomas,brasileiros,queb
em,função,de,suas,características,físicas,e,do,modo,de
ocupação,do,territóriob,apresentam,problemas,ambientais
distintosj,Nesse,sentidob,o,problema,ambiental,destacado
no,mapa,indica

H

õ poluição,dos,rios,temporáriosj

V queimadas,dos,remanescentes,vegetaisj

F desmatamento,das,matas,ciliaresj

y contaminação,das,águas,subterrâneasj

1ogdiagãgCiênciasgHumanasgegsuasgtecnologias

desertificação,das,áreas,afetadasj

Biomas
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QUESTÃOóAvb
TEXTOóI

MamaóÁfrica

MamaHÁfricaHPaHminhaHmãe:
éHmãeHsolteira
eHtemHqueHfazer
mamadeiraHtodoHdia
alémHdeHtrabalhar
comoHempacotadeira
nasHçasasH0ahia
MamaHÁfricaHtemHtantoHoHqueHfazer
alémHdeHcuidarHneném
alémHdeHfazerHdenguim

MamaHÁfricaHvaiHeHvem
masHnãoHseHafastaHdeHvocê
quandoHMamaHsaiHdeHcasa

rolaHoHmaior jazz

MamaHtemHcalosHnosHpés
MamaHprecisaHdeHpaz
MamaHnãoHquerHbrincarHmais

éHtantoHcontratempo
noHritmoHdeHvidaHdeHMama

çHIçOHçÉS/R5 MamaóÁfrica5HSãoHPauloFHMZ/HMusic1H388í5

TEXTOóII

í218A

6á16A j71áA

318

dasHfamíliasHnoH0rasilHsão

formadasHporHcasaisHcomHfilhos5

dosHlaresHoHrendimentoHdelas

ajudaHnoHsustentoHdaHcasa5

dasHfamílias1

masHem
MulheresHsão
responsáveisHpor

âlasHtêmHcadaHvez

menosHfilhos porHmulher5

âHengravidamHmaisHtardeF aos anosHdeHidade57j1E

-onteFHI0Gâ

3j16A
dessesHgrupos1

âm
osH filhosHsãoHsóHdeHumHdos

parceirosH ouH deH ambos1H de

relacionamentosH anteriores1

umH indicativoH deH aumento

dasH uniõesH reconstituídas5

-/MÍLI/S

Aónovaófamíliaóbrasileira5HxisponívelHemFHhttpF44veja5abril5com5br5H/cessoHemFH3áHdez5H7%37HPadaptado:5

/Hpesquisa1HrealizadaHpeloHI0Gâ1HevidenciaHcaracterísticasHdasHfamíliasHbrasileiras1HtambémHtematizadasHpelaHcanção
Mama África5H/mbosHosHtextosHdestacamHoPa:

/ preocupaçãoHdasHmulheresHcomHoHmercadoHdeHtrabalho5

0 responsabilidadeHdasHmulheresHnoHsustentoHdasHfamílias5

ç comprometimentoHdasHmulheresHnaHreconstituiçãoHdoHcasamento5

x

â importânciaHdasHmulheresHnasHtarefasHdiárias5

dedicaçãoHdasHmulhresHnoHcuidadoHcomHosHfilhos5
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ENEMF2009

QuestõesFdoFENEMFqueFmencionamFdadosFdoFIBGE:FdeF2009FaF2016

GABARITOFEFREFERÊNCIAS

C o9processo9de9migração9para9o9Sudeste9contribui9para9o
fenômeno9conhecido9como9inchaço9urbanoí

Alternativa9correta:

Questão 75

Confira-informações-sobre-migração-no-Brasil-no-site-IBGE

Teen:-http://bit.ly/TeenPopMigr

Questão 143

D 23í940í800í

Alternativa9correta:

A-Pesquisa-Mensal-de-Emprego-R-PME-foi-encerrada-em-

março-de-íJ)hz-com-a-divulgação-dos-resultados-referentes-

ao-mês-de-fevereiro-de-íJ)h(

Seus-indicadoresz-até-então-disponibilizados-para-seis-

Regiões-Metropolitanas-êRecifez-Salvadorz-Belo-Horizontez-

Rio-de-Janeiroz-São-Paulo-e-Porto-Alegre.z-foram-

substituídos-pelos-indicadores-da-Pesquisa-Nacional-por-

Amostra-de-Domicílios-Contínua-R-PNAD-Contínuaz-que-

abrange-todo-o-conjunto-do-País(

Confira-as-informações-sobre-Trabalho-e-Rendimento-no-

Brasil-no-site-do-IBGE:-http://bit.ly/Pesq-Trab

Questão 168

E 14í000í000

Alternativa9correta:

Confira-as-informações-sobre-o-território-brasileiroz-inlcuindo-

os-Biomasz-no-site-Brasil-em-Síntese:-

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio.html

ENEMF2012

QUESTÃOF32

A menor9proporção9de9fecundidade9na9área9urbanaí

Alternativa9correta:

Confira-informações-sobre-a-nupcialidade-e-fecundidade-da-

população-brasileira-no-site-IBGE-Teen:-

http://bit.ly/TeenPopNup

ENEMF2013

QUESTÃOF18

B Redução9do9crescimento9vegetativoí

Alternativa9correta:

Confira-informações-sobre-a-nupcialidade-e-fecundidade-da-

população-brasileira-no-site-IBGE-Teen:-

http://bit.ly/TeenPopNup

QUESTÃOF132

E sintetiza9 o9 crescente9 número9 de9 casamentos9 e9 de
ocupação9no9mercado9de9trabalhoí

Alternativa9correta:

Confira-informações-sobre-a-nupcialidade-e-fecundidade-da-

população-brasileira-no-site-IBGE-Teen:-

http://bit.ly/TeenPopNup

QUESTÃOF139

C 56695

Alternativa9correta:

Confira-as-informações-sobre-a-Pesquisa-Industrial-Anual-

êhttp://bit.ly/PIA-Emp.-e-sobre-o-Produto-Interno-Bruto-dos-

Municípios-êhttp://bit.ly/PIB-M.-no-site-do-IBGE

ENEMF2014

QUESTÃOF40

D conurbação9entre9municípios9contíguosí

Alternativa9correta:

Confira-no-Atlas9do9Censo9Demográfico92010-a-visão-

geográfica-na-análise-dos-dados-estatísticos-levantados-

pela-IBGE--em-seus-recenseamentos-da-população-

brasileira:-http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/

QUESTÃOF142

C 1652í

Alternativa9correta:

Confira-informações-sobre-a-nupcialidade-e-fecundidade-da-

população-brasileira-no-site-IBGE-Teen:-

http://bit.ly/TeenPopNup

http://bit.ly/PIA-Emp
http://bit.ly/PIB-M


QuestõesFdoFENEMFqueFmencionamFdadosFdoFIBGE:FdeF2009FaF2016

GABARITOFEFREFERÊNCIAS

ENEMF2015

QUESTÃOF38

A desertificaçãoRdasRáreasRafetadas.

AlternativaRcorreta:

ConfiraãasãinformaçõesãsobreãoãterritórioãbrasileiroTãinlcuindoã

osãBiomasTãnoãsiteãBrasilãemãSíntese:ã

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio.html

QUESTÃOF176

AlternativaRcorreta:

D julho.

OãSistemaãNacionalãdeãÍndiceãdeãPreçosãaoãConsumidorã

eãseusãajustesãsazonaisãsãoãexplicadosãnoãsiteãdoãIBGEã

vhttp://bit.ly/SNIPC_IBGEêãeãvocêãtambémãpodeã

conferirãnoãCanalãdoãIBGEãnoãYouTubeãoãvídeoãdaãsérieã

IBGERExplicaãsobreãosãíndicesãdeãpreçosãINPCãeãIPCA:ã

https://youtu.be/JVcDZOlIMBk

ENEMF2016

QUESTÃOF06

C RegiãoRpolarizada.

AlternativaRcorreta:

ConfiraãaãpublicaçãoãdoãIBGERArranjosRpopulacionaisReR
concentraçõesRurbanasRnoRBrasilãvhttp://bit.ly/
ArrPop_IBGEêãeãvejaãnoãCanalãdoãIBGEãnoãYouTubeãoã

vídeoãdaãsérieãIBGERExplicaãsobreãosãArranjosã

Populacionais:ãhttps://youtu.be/G5YsSBc98Po

QUESTÃOF124

B responsabilidadeRdasRmulheresRnoRsustentoRdasRfamílias.

AlternativaRcorreta:

Confiraãasãinformaçõesãsobreãestatisticasãdeãgêneroãnoãsiteã

IBGEãTeen:ãhttp://bit.ly/TeenPopGen

http://bit.ly/SNIPC_IBGE
http://bit.ly/ArrPop_IBGE
http://bit.ly/ArrPop_IBGE
http://youtu.be/G5YsSBc98Po
http://bit.ly/TeenPopGen
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