
Caderno de prova
Este caderno, com dezesseis páginas numeradas sequencialmente, contém dez questões de Geografia.
Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções
1. Verifique se você recebeu mais dois cadernos de prova.
2. Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu número do documento de identidade estão 
 corretos nas sobrecapas dos três cadernos. 
 Se houver algum erro, notifique o fiscal.
3. Destaque, das sobrecapas, os comprovantes que têm seu nome e leve-os com você.
4. Ao receber autorização para abrir os cadernos, verifique se a impressão, a paginação e a numeração 
 das questões estão corretas.
 Se houver algum erro, notifique o fiscal.
5. Todas as respostas e o desenvolvimento das soluções, quando necessário, deverão ser apresentados  
 nos espaços apropriados, com caneta azul ou preta. 
 Não serão consideradas as questões respondidas fora desses espaços.

Informações gerais
O tempo disponível para fazer as provas é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após o término 
desse prazo.
Ao terminar, entregue os três cadernos ao fiscal.
Nas salas de prova, não será permitido aos candidatos portar arma de fogo, fumar, usar relógio digital 
ou boné de qualquer tipo, bem como utilizar corretores ortográficos líquidos ou similares.
Será eliminado do Vestibular Estadual 2012 o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer 
instrumento de cálculo e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como 
calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, receptores, livros e anotações.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de 
prova.

Boa prova!

04/12/2011

Geografia





Geografia

vestibular Estadual 2012     2ª fase Exame Discursivo 3

Como se ilustra no mapa, elaborado em 1886, a associação entre cartografia e arte era 
comum no século XIX. Essa prática, porém, cedeu espaço aos avanços técnicos.

Cite dois recursos tecnológicos, utilizados atualmente na confecção de mapas, que não 
estavam disponíveis para os cartógrafos do século XIX. 

Em seguida, a partir da observação do mapa, explique por que o Império Britânico era 
denominado “O Império no qual o sol nunca se põe”.

Império Britânico

http://mappery.com
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Apresente duas consequências positivas para a economia do Norte Fluminense e dois 
possíveis impactos negativos relacionados ao espaço urbano de São João da Barra, 
decorrentes das perspectivas de investimento abordadas no texto.

adaptado de O Globo, 15/05/2011

a saída pelo porto

Aos poucos eles estão chegando. Ao fim de 15 anos serão 250 mil, mais de sete vezes o atual 
número de habitantes (32.747). Ou seja, a pacata São João da Barra, localizada no Norte 
Fluminense e que hoje não enche sequer o estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro,terá 
uma população suficiente para lotar três Maracanãs em 2025. A razão para tamanho salto 
são as perspectivas de investimento no município a partir da construção do Porto do Açu, 
empreendimento da LLX, o braço logístico do grupo de Eike Batista. Em pouco mais de dez 
anos, a cidade deverá receber uma injeção de quase R$ 70 bilhões – R$ 3,4 bilhões do porto 
e outros R$ 64 bilhões de empresas que deverão se instalar no seu entorno.
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O texto faz referência ao processo de modernização da agropecuária mundial, com a formação 
e a expansão de complexos agroindustriais.

Defina o que são complexos agroindustriais.

Com base na reportagem, aponte duas consequências socioeconômicas negativas resultantes 
da situação de reduzida concorrência no setor agrícola.

adaptado de www.observatoriosocial.org.br

Multinacionais de alimentos agravam pobreza
Documento da ActionAid, apresentado no Fórum Social Mundial de 2011, revela que um 
pequeno grupo de empresas domina a maior parte do comércio mundial de itens como trigo, 
café, chá e bananas. Um terço de todo o alimento processado do planeta está nas mãos de 
apenas 30 empresas. Outras 5 controlam 75% do comércio internacional de grãos. Do total da 
produção e da venda de agrotóxicos, também 75% são dominados por 6 companhias, e uma 
única multinacional, a Monsanto, detém 91% do setor de produção e venda de sementes.
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Assentamento precário é a denominação da ONU para as comunidades popularmente 
conhecidas no Brasil como favelas. São espaços simultaneamente marcados por carências 
urbanas e pelo vigor de sua vida social.

A partir da análise do mapa, identifique a região com maior população absoluta em 
assentamentos precários e a região com maior população relativa nesses assentamentos.

Apresente também duas justificativas para a grande presença de espaços de urbanização 
deficiente em ambas as regiões.

El Atlas de Le Monde Diplomatique II. Buenos aires: Capital Intelectual, 2006.

Geografia dos assentamentos precários 
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Denomina-se intermodalidade a estratégia de integração entre diferentes meios de 
transporte, como nos exemplos abaixo:

Cite quatro consequências da intermodalidade para a organização da produção industrial em 
escala global.

adaptado de Atlas do Meio Ambiente Le Monde Diplomatique. São paulo: Instituto pólis, 2009.

1. "rodoviária rolante" ou "autoestrada ferroviária": 
transporte de caminhões e seus motoristas em um 
vagão-leito.

2. Transporte combinado: apenas as caçambas, 
encaixadas em vagões, seguem viagem.

3. Transporte de contêineres: a operação é feita 
com um guindaste, os contêineres são içados sobre 
um caminhão com caçamba. 

4. Técnica do semitrem: as caçambas repousam 
sobre vagões descobertos.
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A fabricação de veículos automotores no Brasil, especialmente a de automóveis, concentrou-
se basicamente no Estado de São Paulo, até a década de 1980. A partir da década de 1990, 
houve uma redistribuição espacial das montadoras de automóveis no país.

Considerando as informações acima, aponte duas razões que favoreceram essa redistribuição 
das montadoras no território brasileiro.

Fábricas de veículos automotores  
no Brasil (2006)

adaptado de O Globo, 12/05/2011

adaptado de www.anfavea.com.br

Salário médio pago pelas  
montadoras (em r$)
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Explique por que a Área 1 apresenta menores perdas de solo em função da erosão.

No contexto das práticas agrícolas, cite duas técnicas de plantio que diminuem a ação erosiva 
nos solos.

 SENE, E.; MorEIra, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São paulo: Scipione, 2010.

Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

A erosão de solos causa prejuízos econômicos e sociais em várias partes do Brasil e do 
mundo. Seu controle é um desafio que se impõe de forma crescente, principalmente em 
países pobres.

Observe a ilustração abaixo, que indica a intensidade da erosão anual do solo em diferentes 
áreas:
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A Conferência de Copenhagen (COP-15), em 2009, foi mais uma reunião realizada com 
o objetivo de estabelecer um novo acordo global sobre clima, baseado no conceito do 
desenvolvimento sustentável. 

Apresente a meta principal da proposta de desenvolvimento sustentável. Em seguida, defina 
os processos planetários denominados “efeito estufa” e “aquecimento global”.

www.koreatimes.co.kr
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Considerando as características socioambientais da Bacia I, cite duas consequências 
negativas ocasionadas pela construção de hidrelétricas nessa área.

Indique, ainda, dois fatores que favorecem a geração de energia elétrica nas usinas 
instaladas na Bacia V. 

http://labgeo.blogspot.com

O potencial de produção de energia hidrelétrica está relacionado a um grupo de fatores 
naturais que interferem na construção de barragens em bacias hidrográficas.

Observe no mapa abaixo a localização das dez principais bacias hidrográficas brasileiras:
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No gráfico abaixo, representa-se o processo de transição demográfica, vivenciado, de forma 
diferente, nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos. 

Identifique, a partir do gráfico, uma fase em que há reduzido índice de crescimento vegetativo 
e outra em que ocorre a elevação desse índice.

Em seguida, apresente dois fatores que justificam, em países subdesenvolvidos, a queda da 
mortalidade na fase 2.

adaptado de www.prb.org
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rascunho
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rascunho
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rascunho




