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GEOGRAFIA

Instruções Gerais:

Aguarde a autorização para abrir o caderno e iniciar a prova

•

•
•

•

•

•

•

No dia de hoje (14/11), você deverá responder as questões de História,
Geografia, Raciocínio Lógico-Matemático e Artes Visuais e Literatura.
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.

A prova de Geografia é composta por três questões, valendo 100 pontos
no total, assim distribuídos: Questão A – 40 pontos (sendo 10 pontos para
o subitem a, 05 para o subitem b,10 para o subitem c e 15 para o
d);Questão B – 30 pontos (sendo 20 pontos para o subitem a e 10 pontos
para o subitem b) e Questão C – 30 pontos (sendo 20 pontos para o
subitem a e 10 pontos para o b).

Instruções para a prova de Geografia:

•

Bom trabalho!



| DIREITO GV | PROVA DE GEOGRAFIA |

1

Questão A

No ano de 1900, a cidade mais populosa do Brasil era o Rio de Janeiro, que tinha 274.972
habitantes. Em 2000, a mais populosa era São Paulo, que atingiu 10.406.200 habitantes.

A.a) O que ocorreu no Brasil, durante o século XX, que explica sua intensa urbanização,
expressa na diferença de tamanho demográfico entre a maior cidade do país no ano de
1900 e a maior no ano de 2000? (1)

A.b) Que papéis e funções a cidade do Rio de Janeiro desempenhava em 1900 para ocu-
par o nível mais importante da hierarquia urbana brasileira? (2)

A.c) Por que São Paulo passou a ser a cidade mais importante do país, na segunda
metade do século XX? (3)

A.d) Nos últimos dez anos, houve uma redefinição territorial da produção industrial no país,
fato que alterou os papéis desempenhados por São Paulo. Que redefinição é essa e quais
os papéis dessa cidade no cenário nacional e internacional atual? (4)



Questão B

Desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos de 1990, o mundo viveu
sob a égide da Guerra Fria, expressão usada para designar o confronto político, econômi-
co e ideológico entre o Capitalismo e o Socialismo. A fragmentação da URSS, a queda do
Muro de Berlim e outros acontecimentos na Europa Oriental tornaram esse confronto
superado. Ao ataque ao World Trade Center, em Nova Iorque, em setembro de 2001, têm
se seguido outros eventos terroristas, como o estouro de bombas nos metrôs de Madri e
de Londres. No bojo desses mesmos acontecimentos, insere-se a decisão estadunidense
de atacar o Iraque.

B.a) Qual  natureza de mudanças esses ataques expressam nos confrontos entre países
e nações no mundo atual ? (5)
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B.b) Analise os interesses econômicos que estão subjacentes a esses conflitos. (6)

Questão C

O Japão é um país pequeno, localizado em arquipélago montanhoso, com poucos recur-
sos naturais e cerca de 125 milhões de habitantes. Em meados do século XIX, era, ainda,
um país feudal, mas, a partir de 1868, iniciou seu processo de modernização. Viveu a
primeira metade do século XX envolvido em conflitos militares (com os russos no Extremo
Oriente, com a Coréia, com a China e, depois, na segunda Guerra Mundial). 

C.a) Analise os fatores que possibilitaram ao Japão tornar-se a segunda potência econômi-
ca mundial. (7)
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C.b) Por que esse país não ocupa posição equivalente na geopolítica atual? (8)
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