VESTIBULAR 2008
PROVAS DE GEOGRAFIA

CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES
1. Preencher com seu nome e número de carteira os espaços indicados nesta capa e na última
página deste caderno.
2. Assinar a Folha Definitiva de Respostas e a capa do seu caderno de respostas, com caneta
de tinta azul ou preta, nos espaços indicados.
3. Esta prova contém 30 questões objetivas, com apenas uma alternativa correta em cada
questão, e 15 questões discursivas.
4. Encontra-se neste caderno um formulário que, a critério do candidato, poderá ser útil
para a resolução de questões.
5. Anotar na tabela ao lado as respostas das questões objetivas.
6. Depois de assinaladas todas as respostas das questões objetivas, transcrevê-las para a
Folha Definitiva de Respostas.
7. Todas as questões discursivas que envolvam cálculos deverão estar acompanhadas do
respectivo desenvolvimento lógico. Não serão aceitas apenas as respostas finais.
8. A duração total da prova é de 4 horas. O candidato somente poderá entregar a prova e
sair do prédio depois de transcorridas 2 horas, contadas a partir do início da prova.
9. Ao sair, o candidato levará este caderno e o caderno de questões das provas de Química,
Matemática e História.
10. Transcorridas 4 horas de prova, o fiscal recolherá a Folha Definitiva de Respostas e o
caderno de respostas.
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GEOGRAFIA
2.ª PARTE: QUESTÕES DISCURSIVAS
41. Um dos grandes problemas demográficos deste novo século
é o envelhecimento da população mundial. É um fenômeno
que tem maior intensidade nos países desenvolvidos, embora
com o tempo tenda a se propagar para os demais. A Finlândia,
por exemplo, tinha 18,9% de idosos (pessoas com 60 anos
ou mais) em 2000 e terá cerca de 30% em 2025. A Áustria,
nesse mesmo período, passará de 20,6% para cerca de 31%
de idosos, e o Brasil de 7,5% para 15,5% de idosos.
a)

Por que a população mundial, em especial nos países ou
regiões mais desenvolvidos, vem envelhecendo?

b) Cite duas conseqüências desse fato.
42. O Estado de São Paulo detinha 57% do valor da produção
industrial do Brasil em 1970. Em 2005, essa percentagem
tinha caído para cerca de 49%. Isso é o que se chama desconcentração industrial.
a)

Mencione um fator próprio de São Paulo, que explique
essa desconcentração.

b) Mencione dois fatores próprios de outros Estados, que
expliquem a ida de indústrias para essas áreas.

a)

Como seria o clima em cada uma dessas localidades e a
qual área ou região do país cada um deles corresponde?

b) Qual seria a vegetação típica dessa área com o climograma 1? E a correspondente ao climograma 2?

44. Leia a seguinte carta de um leitor, publicada no jornal Folha
de S.Paulo de 25.08.1991:
Até quando a cidade de São Paulo será vítima da invasão
do povo do Norte e Nordeste? Será que o descaso das autoridades chega a tal ponto que elas não percebem que essa
migração está deteriorando a cidade? Vejam como estão a
estação rodoviária do Tietê, o largo 13 de Maio, os nossos
viadutos, a quantidade de camelôs, a criminalidade... É
importante citar também que é dessa migração que surgem
invasões de terras e, conseqüentemente, novas favelas, instalações de água e luz clandestinas, etc. E isto tudo custa muito
caro para nós, os paulistanos.
A partir desse texto, responda.

43. Analise os dois climogramas, referentes a duas cidades brasileiras, e responda.
Climograma 1

a)

O autor externa um ponto de vista democrático ou autoritário? Ele demonstra ou não preconceitos? Justifique.

b) Existe alguma evidência de que os migrantes é que são
os responsáveis pelos problemas urbanos mencionados?
Explique por quê.

45. O Estado é o grande agente modificador do espaço geográfico
na atualidade.
a)

Climograma 2

Explique o que é Estado e faça uma distinção entre Estado
e governo.

b) Por que o Estado é o principal e quase exclusivo ator nas
relações geopolíticas internacionais?

