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Considerando a própria constituição do conhecimento geográfico, a prova de geografia parte de dois 
campos de conhecimento, a geografia física e a geografia humana, abordando-os em questões sobre a 
geografia brasileira e a geografia geral (do mundo). A prova contemplou conteúdos de geografia agrária 
(exigindo conhecimento específico sobre irrigação no Brasil), geografia política (solicitando conhecimento 
específico sobre a divisão regional na Espanha e suas regiões autônomas), climatologia (mobilizando saber 
específico sobre o deslocamento de massas de ar), pedologia (explorando importante discussão sobre 
enchentes e infiltração de água no solo), urbanização brasileira (com especial atenção sobre a 
regionalização do processo de urbanização) e, por fim, uma questão requeria o conhecimento sobre os 
processos de terceirização do trabalho no mundo contemporâneo. Foram abordados temas 
contemporâneos de grande relevância social, científica e acadêmica. Os candidatos ao vestibular deveriam 
revelar a compreensão de processos e conceitos relativos às dinâmicas do meio físico e do meio social, ou 
seja, das transformações do espaço habitado. É importante observar que a prova de geografia, ainda que 
seja específica de uma área do conhecimento, mantém diálogo com outras disciplinas. Consideramos que a 
prova em seu conjunto teve boa aceitação entre os candidatos, dado que o índice de questões deixadas em 
branco foi bastante baixo. Ou seja, a prova foi compatível com os conteúdos ministrados no ensino médio. 
 
 

 
 

(Adaptado de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil 2017: Relatório Pleno. Agência Nacional de Águas (ANA), p. 59.) 

 
O gráfico acima apresenta a evolução da área irrigada nas cinco regiões geográficas brasileiras. De acordo 
com a Agência Nacional de Águas (ANA), a irrigação constitui atualmente o principal uso hídrico do país, 
tanto no total de retirada (46,2%) quanto no de consumo (67,2%). Nas regiões Sul e Nordeste, a 
incorporação de áreas irrigadas foi especialmente importante no Rio Grande do Sul e no Semiárido, 
respectivamente. 
 
a) Indique a principal atividade agrícola irrigada no Rio Grande do Sul e no Semiárido nordestino, 

respectivamente. 
 

b) Aponte uma importante política governamental, adotada desde a década de 1960, que se destina à 
expansão da modernização agrícola brasileira. Do ponto de vista da estrutura fundiária, qual é a 
principal característica das propriedades que utilizam a irrigação no Sudeste brasileiro?     
 

 

Item do programa abordado na questão: 
- Produção agropecuária e questão agrária no Brasil. 
 
O revisor específico considerou a questão bem formulada e destacou a importância do tema para a reflexão 
sobre a produção agrícola brasileira associada às questões do emprego no campo, da irrigação e das 
políticas governamentais para o setor. Ressaltou ainda que é um tema frequentemente abordado na 
formação escolar do candidato.   



O racionamento de água que ocorre em boa parte do Brasil é um exemplo de situação em que se pode 
utilizar esse tipo de conhecimento; outro exemplo é o problema do uso atual das águas subterrâneas e a 
preocupação com o futuro do uso social da água. Um exemplo para o item b, referente ao tamanho das 
propriedades, diz respeito à correlação de que quanto maior a propriedade mais se registra a presença de 
maquinários agrícolas e menor é a geração de empregos no campo. 
 
O tema abordado relaciona-se com a biologia, quanto ao uso das águas superficiais e subterrâneas, com a 
geologia, que estuda hidrogeologia, e ainda com a engenharia agrícola, a sociologia rural e a antropologia. 
 
 

a) (2 pontos) 
A principal atividade agrícola irrigada no Rio Grande do Sul está associada à produção de grãos, 
destacando-se o arroz, com aproximadamente 80% de área irrigada (irrigação por inundação). 
No Semiárido nordestino destaca-se a irrigação da fruticultura, especialmente voltada para o mercado 
externo. 
 
A produção de alimentos é estratégica para qualquer país, especialmente para um país como o Brasil, que 
possui 210 milhões de habitantes que vivem em sua maioria em zonas urbanas, ou seja, não produzem 
alimentos, mas precisam ser alimentados. Outra parte da produção agrícola, como é o caso da fruticultura, é 
voltada para a exportação, gerando divisas ao país. 
 
b) (2 pontos) 
Desde a década de 1960, adota-se uma política de incentivo de créditos bancários subsidiados pelo Estado 
brasileiro para a modernização técnica da agricultura, destacando-se o estímulo ao uso de equipamentos 
tecnicamente modernos.  
Na região Sudeste, esse processo de modernização da agricultura predominou nas médias e grandes 
propriedades agrícolas, especialmente em culturas agrícolas como a da cana-de-açúcar. 
 
Sem créditos bancários facilitados, ou seja, empréstimos feitos com juros baixos, é pouco provável que a 
economia do campo prospere, já que os bancos privados cobram juros muito altos, o que dificultaria a 
produção agrícola em larga escala; máquinas agrícolas custam muito caro e precisam de subsídios para 
serem compradas. Essas máquinas são utilizadas, em sua maioria, nas grandes propriedades, porque os 
preços de equipamentos industriais são altos e os pequenos produtores dificilmente têm acesso a créditos 
bancários de valores elevados, em razão dos custos financeiros. 
 
 

 
 



A questão foi considerada difícil, tendo resultado em muitas notas zero. Isso se explica em parte porque a 
questão é do tipo acertar ou errar, não há meio termo. O item a, particularmente, contribuiu muito para 
essas notas baixas: grande parte dos vestibulandos indicou a soja irrigada no Rio Grande do Sul, contudo, 
tradicionalmente, o arroz é a cultura de maior presença em áreas irrigadas. Registramos, então, dois 
extremos que não foram bons: o das notas 4, com índice muito baixo, e o das notas zero, com índice muito 
alto. 
 
 

Acertos comuns entre os candidatos: 
Quanto ao Rio Grande do Sul, foi comum os candidatos indicarem o cultivo de grãos, mais do que o de 
arroz; e, quanto ao semiárido, o mais comum foi apontarem as frutas, o que elevou o número de acertos. 
 
Erros comuns entre os candidatos: 
Apontar no Rio Grande do Sul a soja como a cultura mais irrigada. E, no semiárido, indicar a cana-de-
açúcar como cultura irrigada. 
 
É preciso reconhecer que a Banca não previa uma quantidade tão grande de notas zero. As questões de 
agricultura e agrária na prova de geografia da Unicamp são tradicionais, em razão da importância espacial e 
econômica que as atividades nesse setor têm para o país. Consideramos que foi uma boa questão, porém, 
difícil, ou seja, embora tenha sido uma questão difícil, o ID foi muito bom. 
 
Foi a questão mais difícil da prova. Questões sobre a distribuição regional de algum produto agrícola – 
associando geografia agrária e geografia econômica – costumam ser difíceis, porém com alto ID.  
 
As dificuldades dos candidatos para responderem a essa questão, evidenciadas pelo número elevado de 
questões em branco ou abaixo da média, podem estar relacionadas à ausência de discussão, nas aulas de 
geografia, sobre o papel que representa atualmente a irrigação para a produção agrícola nacional, e sobre a 
importância das políticas públicas como fomentadoras do desenvolvimento agrícola com incorporação de 
técnicas modernas, especialmente associadas à presença de maquinários e insumos agrícolas. Além disso, 
pode haver falhas no ensino da disciplina sobre o entendimento das características da estrutura fundiária, 
especialmente aquelas voltadas para a produção de monocultivos, como no caso do Sudeste, em que 
predomina a cana-de-açúcar.         
 

 

A Espanha é um Estado unitário multinacional constituído por grupos étnicos regionais. Entretanto, em 
diversos momentos a unidade territorial espanhola esteve ameaçada, sobretudo com as reivindicações de 
independência de comunidades autônomas. A questão nacional espanhola, e de muitos outros países onde 
avançam movimentos separatistas, reacende o debate contemporâneo sobre os Estados nacionais e o 
nacionalismo em suas distintas facetas, especialmente em um contexto de globalização.          
 
a) Identifique as duas principais regiões autônomas espanholas que historicamente reivindicam 

independência e sua constituição como Estados nacionais.   
 
b) Além de movimentos nacionalistas que reivindicam independência e a formação de novos países, 

aponte duas outras expressões de nacionalismo que se tornaram mais frequentes com a globalização.   
 
 

Itens do programa abordados na questão: 

 Globalização e regionalização mundial (África, América, Ásia, Europa, Oceania); 

 Conflitos territoriais, étnicos, militares, ambientais e econômicos.  
 
Segundo o revisor específico, a questão possibilitava ao candidato tratar das áreas de conflitos no território 
espanhol e buscar associação entre nacionalismo e globalização. Foi salientado que os conteúdos 
envolvidos na questão são abordados na formação escolar do vestibulando, e que a questão nacional 



espanhola e o ressurgimento dos nacionalismos foram temáticas amplamente veiculadas nos meios de 
comunicação a partir de distintas abordagens.  
 
O conhecimento exigido na questão é importante para a compreensão da divisão regional do mundo, em 
que se distinguem nação, país e região. 
 
O tema abordado na questão relaciona-se com a história e a sociologia.  
 
 

a) (2 pontos) 
As duas principais regiões autônomas espanholas que reivindicam independência são a Catalunha e o País 
Basco. 
 
b) (2 pontos) 
Podemos citar como expressões de nacionalismo o avanço do discurso de identidade nacional marcado 
pela valorização da língua e da cultura nacional, e o aumento da xenofobia e das políticas econômicas 
protecionistas. Em relação a essa manifestação, associada sobretudo à presença de populações 
estrangeiras dentro dos países, destaca-se a emergência do discurso de aversão a determinados grupos de 
imigrantes em condições socioeconômicas desfavoráveis, originários de países pobres. 
 
Reconhecer os discursos de ódio contra imigrandes é fator fundamental para a construção da paz e da 
integração social, especialmente em uma nação como a brasileira, construída, em grande medida, por 
povos originados da América e de outros continentes. 
 
 

 
 
Essa questão foi a melhor da prova de geografia. Obteve o ID Excelente, com um IF médio. Podemos 
observar que as notas foram bem distribuídas; a questão ficará como um bom exemplo para vestibulares 
futuros. 
 
 

Acertos comuns entre os candidatos: 
Os acertos foram mais relacionados à Catalunha e menos ao País Basco. No que diz respeito à xenofobia, 
os acertos foram comuns. 
 
Erros comuns entre os candidatos: 
Não identificar as regiões da Espanha. Foram indicadas as mais diversas regiões do mundo. 



 
A questão obteve respostas e notas compatíveis com o que a Banca Elaboradora esperava. 
 
A questão foi classificada como média. Tivemos quatro questões com essa classificação. Esta foi a que teve 
a média mais baixa de todas, registrando um índice de 0.436.  
 
A questão trata de temática explorada no ensino de geografia regional e do mundo. Tanto a questão do 
separatismo espanhol, especialmente na Catalunha e no País Basco, quanto a do nacionalismo como fator 
de repulsão aos que são estrangeiros correspondem a temas que a escola deveria explorar mais, no ensino 
fundamental e médio. A presença de respostas em branco ou notas abaixo da média pode revelar um 
desconhecimento por parte do vestibulando, ou ausência de debate, em sala da aula, sobre os grandes 
temas do mundo contemporâneo vinculados aos conflitos produzidos pelos regionalismos e pelos discursos 
xenófobos. Estes últimos envolvem sobretudo uma aversão às pessoas que participam de fluxos migratórios 
em direção aos países em melhores condições econômicas, principalmente do hemisfério norte. É preciso 
trazer para a escola esses assuntos, como iniciativa que ajudará os educandos a entenderem os grandes 
problemas da humanidade no atual momento histórico, evitando, assim, o crescimento de comportamentos 
preconceituosos contra determinados grupos sociais.   

 
 

A movimentação das massas de ar é responsável pelas mudanças no tempo atmosférico. O mapa abaixo 
mostra a dinâmica dos sistemas atmosféricos na América do Sul em maio de 2018. Observe o 
deslocamento dessas massas de ar sobre o território brasileiro e responda às questões a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Explique o que é uma frente fria e, considerando o alcance e o deslocamento da frente fria até a região 

Norte do Brasil, indique qual é o fenômeno representado no mapa.  
 
b) A Zona de Convergência Intertropical resulta do encontro dos ventos alísios. Onde se originam os 

ventos alísios? Qual sua principal consequência para as condições meteorológicas da faixa equatorial? 
 
 
 
 
 

(Adaptado de CPTE/INPE, 2018.) 

 



Item do programa abordado na questão: 
- Dinâmica atmosférica, a zonalidade climática e os tipos de tempo associados.  
 
O revisor específico observou que a questão demandava habilidade para articular diferentes aspectos do 
fenômeno climático, especialmente os que se associam ao movimento de massas de ar e às dinâmicas 
atmosféricas nas diferentes zonas climáticas. Ressaltou também que é um conteúdo desenvolvido em 
vários momentos da formação escolar.  
 
A previsão do tempo está presente na vida de todos cotidianamente, e é fundamental compreender as 
razões de fortes chuvas e enchentes em grandes centros urbanos. 
 
O tema da questão se relação com a meteorologia. 
 
 

a) (2 pontos) 
Frente fria é uma massa de ar frio que avança em direção a uma região ocupada por ar mais quente.  
O fenômeno representado no mapa é a friagem. Com a chegada das frentes frias ocorre a mudança da 
intensidade e da direção dos ventos, o que leva à formação de nuvens cumulonimbus, ocasionando chuvas 
e redução da temperatura média. 
 
b) (2 pontos) 
Os ventos alísios se originam nos trópicos e promovem a formação de grandes volumes de chuva. 
 
 

 
 
Trata-se de uma questão clássica de geografia, que versa sobre clima, especialmente sobre dinâmica 
atmosférica. Foi considerada uma questão de IF média e ID bom. As notas foram bem distribuídas. 
 

 

Acertos comuns entre os candidatos: 
No item a da questão foi comum a definição adequada de frente fria.  
 
Apontar e comentar erros comuns do(s) candidato(s). 
Muitos informavam que os ventos se originam na atmosfera, ou seja, uma afirmação óbvia. 



 
O desempenho dos candidatos na questão se aproximou bastante da previsão da Banca Elaboradora. A 
questão apresentou um bom ID. O que foi exigido na questão, ao que tudo indica, está de fato sendo 
abordado no ensino médio. 
 
A questão foi classificada como média, e esse conteúdo é bastante abordado no ensino médio. 
 
O número de respostas em branco ou abaixo da média nos dois itens da questão revela desconhecimento 
sobre os processos atmosféricos do planeta, especialmente aqueles vinculados aos deslocamentos de 
massas de ar entre as zonas climáticas da Terra, bem como sobre os efeitos dos deslocamentos das 
massas de ar frias até a região Norte do Brasil. O desconhecimento desse assunto por uma parcela 
significativa dos vestibulandos é preocupante, pois se trata de um tema tradicional no ensino de geografia, 
especialmente no ensino médio. Além de falhas no tratamento desse tema na escola, esse fraco 
desempenho também pode estar relacionado à falta de leitura ou falta de interesse dos vestibulandos a 
respeito dos fenômenos atmosféricos que afetam cotidianamente a vida das pessoas. Deve-se salientar que 
se trata de um tema abordado diariamente em distintos meios de comunicação.        
 
 

 
(Fonte: James F. Petersen, Dorothy Sack e Robert E. Glabler, Fundamentos de Geografia Física. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014, p. 332.) 

Considerando a figura acima, responda às questões a seguir. 
 
a) Em qual dos cenários indicados na figura é possível identificar baixa infiltração da água e alto 

escoamento superficial? Aponte uma característica da superfície que é responsável por esse processo. 
 
b) Em uma situação de chuvas torrenciais nas áreas urbanas podem ocorrer alagamentos e inundações. 

Defina inundação, e indique em que outros corpos hídricos, além dos rios, esse fenômeno pode ocorrer. 
 

 

Itens do programa abordados na questão: 
- Bacias hidrográficas; 
- Domínios da vegetação; 
- Recursos naturais; 
- Riscos ambientais. 
 



O revisor específico considerou a questão bem elaborada. Observou que ela trata de um tema amplamente 
explorado no ensino de geografia desde o ensino fundamental, exigindo conhecimento sobre a infiltração de 
água em terrenos com características distintas de afloramento rochoso e sobre formas de transbordamento 
de canais de drenagem em áreas urbanas.  
  
Os riscos cotidianos associados a enchentes e deslizamento de encostas em grandes cidades brasileiras, 
especialmente localizadas em áreas de clima tropical, requerem esse tipo de conhecimento. 
 
O tema abordado relaciona-se com a biologia. 
 
 

a) (2 pontos) 
O cenário correto é o B. Nesse cenário, a tendência de aumento do escoamento é consequência da maior 
inclinação do terreno. 
 
b) (2 pontos) 
A inundação é causada por transbordamento ou acumulação de água em consequência de drenagem 
deficiente em áreas não habitualmente submersas. 
A inundação pode ocorrer por transbordamento de água de lagos, açudes e barragens. 

 
 

 
 
Essa questão talvez tenha sido a menos expressiva da prova de geografia. Foram poucas notas baixas e 
muitas notas concentradas em 2 e 3. Foi considerada uma questão média, contudo a menos expressiva, 
tendo apresentado um ID marginal. Isso nos ensina a evitar questões desse tipo. 

 
 

Acertos comuns entre o candidato: 
A questão teve muitos acertos, especialmente a consideração da velocidade que as águas têm em grandes 
declives. Tendo em vista as frequentes inundações nas grandes cidades, sempre muito registradas na 
mídia, os candidados conseguiram formular boas respostas. 
 
Erros comuns entre os candidatos: 
Afirmar que inundação é simplesmente o extravasamento da água do leito do rio para a várzea. Isso não é 
inundação, pois a várzea é o lugar de ocupação das águas no período das chuvas. 
 



A Banca não previa que essa questão seria marginal, tampouco que seria uma questão média muito fraca. 
 
Entre as quatro questões consideradas médias, essa foi a mais fraca. 
 
Embora o desempenho dos candidatos na questão tenha ficado acima da média, o número de respostas em 
branco e abaixo da média foi relativamente elevado. Avalia-se que faltou atenção na leitura do enunciado e 
na observação da figura. Trata-se de uma questão com resposta objetiva – bastava observar as 
características de infiltração e escoamento da água em terrenos distintos, um com maior cobertura de solo e 
outro de material rochoso. O item b exigia apenas a habilidade de resgatar observações da vida cotidiana 
associadas às situações de transbordamentos de águas de canais em momentos de chuvas torrenciais em 
áreas urbanas nos quais podem ocorrer inundações. Solicitava-se ao vestibulando uma definição de 
inundação e a indicação de outros corpos d´água em que esse fenômeno pode ocorrer, além dos rios. Em 
síntese, acredita-se que a não obtenção de uma nota acima da média deve-se à falta de atenção para as 
informações apresentadas na questão e à dificuldade para resgatar situações da vida cotidiana.      
 
 

  

 

 
 
a) Até o Censo de 1970, verificava-se uma clara concentração regional do fenômeno de urbanização. A 

partir do Censo de 1980, outro processo é observado na dinâmica urbana brasileira. Que processo é 
esse?  
O Censo de 1950 indicava a região Centro-Oeste como a menos urbanizada do país; o Censo de 2010 
a coloca na segunda posição em taxa de urbanização. Qual foi a atividade econômica responsável por 
essa urbanização? 

 
b) Como reflexo da expansão das atividades econômicas, a rede urbana brasileira se tornou mais 

complexa a partir dos anos 1970. Explique o que é rede urbana e indique qual o papel de Goiânia na 
hierarquia da rede urbana do Centro-Oeste.       

 
 

Item do programa abordado na questão: 
- Urbanização e estrutura urbana: redes, hierarquias e análise intra-urbana.  
 

Centro-Oeste 

 

(Fonte: Instituto de Geografia e Estatística (IBGE).) 



Segundo o revisor específico, a questão resgata dados do processo de urbanização brasileiro identificados 
pelos Censos Demográficos desde a década de 1970 e destaca também a razão pela qual as cidades 
adquiriram centralidade na rede urbana nacional. Esse tema é bastante explorado no ensino médio.  
 
Como a maioria da população brasileira vive em cidades, é fundamental conhecer os nexos entre cidades, 
ou seja, a rede urbana que impõe diferentes graus de interdependência entre os lugares. 
 
O tema relaciona-se com a área de sociologia, antropologia e história. 
 
 

a) (2 pontos) 
O processo em questão é a interiorização da urbanização do país. Trata-se de uma desconcentração da 
urbanização brasileira, com o crescimento de cidades fora do eixo Atlântico. 
A atividade econômica motora do processo de urbanização na região Centro-Oeste do Brasil é o 
agronegócio, representado pelas atividades agrícolas e pela pecuária. 
 
 
b) (2 pontos) 
Rede urbana é o conjunto de vários centros (as cidades) que passam a funcionar articulados (pelas redes 
de transporte e comunicação), permitindo conexões cada vez mais amplas para pessoas, mercadorias, 
serviços e ideias. Goiânia cumpre o papel de metrópole regional ou intermediária. 
 
 

 
 
Essa questão deixou a Banca muito contente. Apesar de ter sido considerada difícil, como costumam ser as 
questões de geografia urbana, apresentou um ID ótimo, ou seja, permitiu discriminar, apesar das exigências 
terem sido rígidas. 

 
 

Acertos comuns entre os candidatos: 
Apontar a agricultura como motor da urbanização do interior brasileiro. 
 
Erros comuns entre os candidatos: 
Afirmar que apenas a industrialização foi o motor da urbanização. E que Goiânia cumpre apenas o papel de 
capital do Estado, quando na verdade cumpre o papel de metrópole regional. 



A questão apresentou o resultado que a Banca esperava. 
 
Foi considerada uma questão difícil, mas, justamente, foi elaborada para ser a questão mais difícil da prova. 
 
Essa questão apresentou elevado número de respostas em branco e de notas abaixo da média. É 
surpreendente o desempenho fraco dos candidatos, pois se trata de um tema muito abordado no ensino 
médio. A discussão da urbanização e, em particular, do caso brasileiro aparece em praticamente todas as 
séries do ensino médio com diferentes enfoques e variada profundidade. A questão exigia uma leitura do 
gráfico e a compreensão das novas dinâmicas urbanas verificadas a partir da década de 1970, quando a 
urbanização começa a se difundir com mais força para as regiões do interior do país, especialmente para o 
Centro-Oeste, onde a agricultura mecanizada permitiu o crescimento da população nas cidades e nova 
articulação da rede urbana regional, inclusive com o surgimento de metrópoles com articulação nacional 
(como Brasília) e regional (como Goiânia). O desempenho dos candidatos na questão indica falhas 
importantes no ensino sobre urbanização e suas novas dinâmicas associadas ao crescimento da população 
urbana, a difusão dessa urbanização para o interior do país e a configuração de uma rede urbana que se 
forma pela ampliação da presença de cidades médias.    

 
 

O capitalismo financeirizado e globalizado, particularmente nas últimas quatro décadas, vem apresentando 
um movimento tendencial em que informalidade e precarização tornaram-se mecanismos recorrentes. E a 
terceirização irrestrita do trabalho vem se consolidando como uma ferramenta que elimina a distinção entre 
atividades-meio e atividades-fim. 
(Adaptado de Ricardo Antunes, A sociedade da terceirização total. Revista da ABET, v. 14, n. 1, jan./jun. 2015, p. 9.) 

 
a) Terceirização e precarização são fenômenos interligados, porém distintos. O que é terceirização e o que 

é precarização do trabalho? 
 
b) Na atividade industrial ou setor secundário, o que são atividades-meio e atividades-fim? 
 
 

Itens do programa abordados na questão: 
- Desenvolvimento, mercado de trabalho, emprego e renda; 
- Divisão social do trabalho; 
- Processo de trabalho e relações de trabalho; 
- Transformações no mundo do trabalho; 
- Emprego e desemprego na atualidade. 
 
O revisor específico salientou que a questão aborda um tema de grande atualidade – o processo de 
terceirização e precarização do trabalho, especialmente a redução dos direitos dos trabalhadores.  
 
Trata-se da exploração de características do mundo do trabalho, o que diz respeito a todos. Ainda que o 
vestibulando possa não trabalhar, com certeza em sua família alguém trabalha ou está desempregado. 
 
O tema relaciona-se com a área de sociologia. 
 
 

a) (2 pontos) 
Tercerização é o processo de repassar a outras empresas atividades produtivas ou de serviços que 
poderiam ser realizadas pela própria empresa. Significa, portanto, que a empresa não contrata diretamente 
trabalhadores, mas uma terceira empresa. 
 
A precarização corresponde à supressão de direitos trabalhistas, como final de semana remunerado, férias 
e décimo terceiro salário. Além disso, associa-se a condições insalubres de trabalho e superexploração da 
carga horário de trabalho, comprometendo os direitos sociais. 



Terceirização: a empresa em que o empregado trabalha não é a empresa que contrata seu trabalho, que 
assina sua Carteira de Trabalho, mas uma outra empresa, chamada de Terceira. Ou seja, o trabalhador não 
é empregado da empresa em que trabalha, mas de uma outra. 
 
Precarização: normalmente o trabalhador terceirizado não tem todos os direitos trabalhistas respeitados. 
 
b) (2 pontos) 
As atividades-meio são aquelas que não são centrais para o processo produtivo de uma fábrica, como, por 
exemplo, a segurança das instalações fabris ou a limpeza. 
 
As atividades-fim são aquelas centrais no processo produtivo. 
 
Atividades-meio: são aquelas atividades que não são o objetivo final da empresa, como segurança, portaria, 
refeitório etc. 
 
Atividades-fim: constituem o objetivo último de uma empresa. Uma refinaria de petróleo tem como atividade 
fim os derivados de petróleo. 

 
 

 
 
Essa questão apresentou uma boa distribuição de notas e obteve um bom ID. Foi considerada uma boa 
questão, mantendo uma exigência média.  
 
 

Acertos comuns entre os candidatos: 
A definição de terceirização foi respondida corretamente pela maioria. 
 
Erros comuns entre os candidatos: 
Na definição de atividades-fim e atividades-meio encontramos a maioria dos erros. Boa parte não sabia do 
que se tratava, confundindo atividade-meio com o meio da produção e atividade-fim com o momento em 
que o produto é finalizado. 
Outro erro comum foi afirmar que precarização é a má qualificação da força de trabalho. 
 
O resultado da questão corresponder ao que a Banca esperava. 
 
Foi considerada uma questão média e foi elaborada para cumprir esse papel. 
 



A questão apresentou número elevado de respostas em branco e de notas abaixo da média. Avalia-se que 
o tema abordado não apresentava dificuldades de compreensão para os vestibulandos, pois a temática da 
terceirização esteve presente nos debates da sociedade brasileira nos últimos anos, especialmente em 
2018, quando foi votado o projeto de lei da Reforma Trabalhista. Esse assunto certamente é (ou deveria 
ser) tema de discussão em distintas disciplinas escolares, particularmente em sociologia, geografia e 
história. O fraco desempenho dos candidatos na questão é preocupante porque revela alienação de uma 
parcela da juventude brasileira quanto a questões que envolvem mudanças nas suas condições de vida, 
como é o caso das relações de trabalho.    
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