
Vestibular 2007
1ª Fase

GEOGRAFIA

Instruções Gerais:

Aguarde a autorização para abrir o caderno e iniciar a prova

No dia de hoje (15/11), você deverá responder as questões de Geografia,
História, Artes Visuais e Literatura e Raciocínio Lógico-Matemático.
Você terá 4 horas para realizar as quatro provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados, em qualquer hipótese, para efeito de correção.
As respostas das questões deverão ser redigidas nos espaços destinados a
elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no canto inferior direito de cada
questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de Geografia:

A prova de Geografia é composta por três questões, valendo 100 pontos no
total, assim distribuídos: Questão A – 30 pontos (sendo 15 pontos para o
subitem a e 15 para o subitem b); Questão B – 30 pontos (sendo 15 pontos
para o subitem a e 15 pontos para o subitem b); e Questão C – 40 pontos
(sendo 20 pontos para o subitem a e 20 pontos para o b). 

Bom trabalho! 
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Questão A

A China, quarta economia do mundo, segundo os dados do Banco Mundial, é considerada
uma “economia socialista de mercado”. Sua abertura econômica teve início no final dos
anos de 1970, através de um conjunto de medidas que geraram, gradativamente, uma inte-
gração entre a economia chinesa e empresas e países capitalistas.

A.a) Quais as características gerais do processo de abertura da economia chinesa? (1)

A.b) Explique os principais atrativos da economia chinesa para os investidores
estrangeiros. (2)

| DIREITO GV | PROVA DE GEOGRAFIA |

2



Questão B

Observe as tabelas sobre as regiões metropolitanas paulistas:

B.a) Os dados das tabelas expressam um fenômeno de ordem  geográfica. Qual é esse
fenômeno? Explique a causa principal para a sua ocorrência. (3)
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NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E DE EMPREGOS NO SETOR
INDUSTRIAL

ESTABELECIMENTOS EMPREGOS 
1990 2000 1990 2000

RM SÃO PAULO 48,6 43,9 56,1 53,0
RM CAMPINAS 6,7 7,5 6,1 7,2
RM  BAIXADA SANTISTA 2,0 2,4 1,5 1,8

FONTE: EMPLASA. Disponível em www. emplasa.sp.gov.br/ Acessado em 11/07/2006.

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000.

REGIÕES METROPOLITANAS
PAULISTAS

POPULAÇÃO RESIDENTE

1996 2000 Taxa de Crescimento
(em %)

SÃO PAULO 16.583.234 17.878.703 1,90
CAMPINAS 2.094.596 2.338.148 2,79
BAIXADA SANTISTA 1.309.263 1.476.820 3,06

PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS 
EM RELAÇÃO AO ESTADO DE SÃO PAULO (em %)

 



B.b) A cidade de São Paulo, em termos mundiais, é classificada como Megacidade e
Cidade Global. Defina e diferencie esses conceitos, relacionando-os com o contexto em
que foram criados. (4)

Questão C

Observe o mapa abaixo sobre os grandes fluxos migratórios no Brasil a partir de 1950.
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FONTE: BOLIGIAN & ALVES. Geografia. Espaço e Vivência.  São Paulo: Atual, 2004. p. 402.

 



Caracterize os fluxos numerados de 1 a 4, indicando:

C.a) Áreas envolvidas e década de início do fluxo. (5)

C.b) Fator principal para ocorrência do fluxo migratório. (6)
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