
Vestibular 2010
1ª Fase

GEOGRAFIA

Instruções Gerais:

Aguarde a autorização para abrir o caderno e iniciar a prova

No dia de hoje (02/11), você deverá responder às questões de Geografia,
História, Artes Visuais e Literatura e de 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 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 ao final 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:

Bom trabalho!
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A prova de Geografia é composta por três questões e vale 100 pontos no
total, assim distribuídos: Questão A – 30 pontos (sendo 10 pontos para o
subitem a, 10 para o subitem b e 10 para o subitem c); Questão B – 40 pon-
tos (sendo 10 pontos para o subitem a, 10 para o subitem b e 20 para o
subitem c); Questão C – 30 pontos (sendo 10 pontos para o subitem a, 10
para o subitem b e 10 para o subitem c).
Estará automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que
obtiver nota bruta inferior a 3,0 na prova de Geografia.



Questão A

Observe o mapa:

A.a) Considerando a dinâmica das migrações inter-regionais brasileiras, qual o significado
de “saldo migratório positivo” e de “saldo migratório negativo”? De modo geral, do que
decorre cada um desses saldos? (1)
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Brasil - saldo migratório por unidade da federação (2000)

Fonte: IBGE. Atlas do censo demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2003



A.b) Diferencie as causas do saldo migratório negativo das regiões Nordeste e Sul e aponte
os respectivos destinos predominantes dos migrantes oriundos dessas duas regiões. (2)

A.c) Justifique, à luz do momento histórico e do processo de ocupação do território
brasileiro, o predomínio de saldos migratórios positivos no Centro-Oeste e Norte do país. (3)
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Questão B

A inserção do continente africano, em especial da porção subsaariana, na economia-mundo
caracterizou-se pelo desempenho de diferentes papéis exercidos pela África na Divisão
Internacional do Trabalho em cada uma das fases do desenvolvimento do capitalismo.

B.a) Caracterize e justifique a posição social e econômica do continente africano na Nova
Ordem Mundial. (4)

B.b) Explique, em linhas gerais, a relação entre o processo de colonização ocorrido no con-
tinente africano e o grande número de conflitos que se propagam na região. (5)
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B.c) Caracterize a posição geopolítica desse continente no contexto mundial em dois
períodos: durante o predomínio do antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética;
e depois do final da Guerra Fria. (6)
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C.a) Avalie a importância dessas rotas comerciais na estruturação geoeconômica do
mundo atual. (7)
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Questão C

O mapa a seguir apresenta as principais regiões industriais e as rotas comerciais da Bacia
do Pacífico.

Fonte: CHALIAND, Gérard e RAGEAU, Jean-Pierre. Atlas strategique.Paris: Complexe, 1994



C.b) Diferencie o perfil produtivo das zonas industriais situadas no litoral chinês (Zonas
Econômicas Especiais – ZEE) em relação às localizadas na região de São Francisco a Los
Angeles, nos Estados Unidos. (8)

C.c) O que o Brasil tem feito para neutralizar seu relativo isolamento em relação às rotas
comerciais da Bacia do Pacífico? (9)
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