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!

| DIREITO GV | PROVA DE GEOGRAFIA |
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 integração 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)
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| DIREITO GV | PROVA DE GEOGRAFIA |
Questão B

Observe as tabelas sobre as regiões metropolitanas paulistas:
REGIÕES METROPOLITANAS
PAULISTAS
SÃO PAULO
CAMPINAS
BAIXADA SANTISTA

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000.

1996

16.583.234
2.094.596
1.309.263

POPULAÇÃO RESIDENTE
2000

17.878.703
2.338.148
1.476.820

Taxa de Crescimento
(em %)

1,90
2,79
3,06

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E DE EMPREGOS NO SETOR
INDUSTRIAL
PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS
EM RELAÇÃO AO ESTADO DE SÃO PAULO (em %)
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.

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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| DIREITO GV | PROVA DE GEOGRAFIA |
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.

FONTE: BOLIGIAN & ALVES. Geografia. Espaço e Vivência. São Paulo: Atual, 2004. p. 402.
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| DIREITO GV | PROVA DE GEOGRAFIA |
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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Vestibular 2007
1ª Fase

HISTÓRIA

Instruções Gerais:
• 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 História:

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

| DIREITO GV | PROVA DE HISTÓRIA |
Questão A

Jean Baptiste Debret , “Sagração de D. Pedro imperador do Brasil” [Fonte: Debret, “Viagem pitoresca e histórica”]

Murilo La Greca “Execução de Frei Caneca.” [Fonte: Saga: a grande história do Brasil]
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| DIREITO GV | PROVA DE HISTÓRIA |
Texto I
“Havendo esta Assembléia perjurado ao tão solene juramento, que prestou à Nação, de
defender a integridade do Império, sua independência e a minha dinastia: hei por bem,
como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembléia e convocar
uma outra [...] a qual deverá trabalhar o projeto de Constituição que eu hei de em breve
apresentar.”
[Decreto de D.Pedro I, de 12 de novembro de 1823.]

Texto II
“O poder Moderador [...] é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais
forte da liberdade dos povos. Por ele o imperador pode dissolver a Câmara dos deputados,
que é a representante do povo, ficando sempre no gozo dos seus direitos o Senado, que
é o representante dos protegidos do Imperador. Esta monstruosa desigualdade [...] dá ao
imperador o poder de mudar a seu bel-prazer os deputados que ele entender que se
opõem a seus interesses pessoais.”
[ Manifesto de Frei Caneca contra a Constituição de 1824.]

Na história do Brasil, como na de tantos países, vários golpes de força ocorreram em determinados momentos da vida política. Nesta questão vamos tratar de um desses momentos.
Observe as pinturas, leia os textos e responda as questões.
A.a) Explique as principais razões dos conflitos entre a Assembléia constituinte e
D. Pedro I. (1)

A.b) Quais os principais objetivos do movimento relacionado ao Manifesto de Frei Caneca. (2)

3

| DIREITO GV | PROVA DE HISTÓRIA |
A.c) Na Constituição, que passou a vigorar a partir de 1824, explique como foram tratados
os seguintes temas: organização dos poderes, direito de voto e organização do trabalho. (3)

Questão B

Holbein, “Retrato de um mercador”. [Fonte: Pinacoteca de los genios, lâmina VIII]
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| DIREITO GV | PROVA DE HISTÓRIA |

Durer, “O cavaleiro e a morte.” (xilogravura) [Fonte: Du Moyen Age aux Temps Modernes, página 136.]

A imagem na página anterior e a imagem acima foram criadas no século XVI, na época do
Renascimento, nos estados em que se dividia a Alemanha. Depois de observá-las, em
termos gerais e nos seus detalhes, responda as questões.

B.a) Utilizando elementos das duas imagens, explique por que uma das pinturas é representativa do declínio da Idade Média e a outra representa o início dos Tempos Modernos. (4)
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| DIREITO GV | PROVA DE HISTÓRIA |
B.b) Em relação à Idade Média, que mudanças ocorreram durante o Renascimento nas formas de pensar o corpo humano, o prazer, o lucro, a usura e a ciência? (5)

B.c) Durante o século XVI, o Renascimento, principalmente na Itália, entrou em declínio.
Explique as razões desse processo, relacionando-as ao desenvolvimento da Reforma
(protestante e católica) e à nova economia criada pelas navegações oceânicas. (6)

Questão C
A política mundial, nos anos trinta, resultou na Segunda Grande Guerra (1939-1945), que
nos seus primeiros anos envolveu principalmente Alemanha, França e Grã-Bretanha. O
envolvimento de outras potências como União Soviética, Japão e Estados Unidos, e de
países como o Brasil, ocorreu depois. Essa política mundial foi acompanhada, na época,
com muita sabedoria e bom humor, pelo grande caricaturista brasileiro Belmonte. Depois
de observar as caricaturas sobre as lideranças das potências e sobre o governante do
Brasil, responda as questões.

6

| DIREITO GV | PROVA DE HISTÓRIA |

Belmonte, “Hitler e Stalin”. [Fonte: “Caricatura dos tempos”, página 56.]

Hamlet – To go or not to go?That is the question...

Belmonte, Roosevelt como Hamlet: “To go or not to go?...”. [Fonte: “Caricatura dos tempos”, página 43.]
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O BRASIL DECLAROU GUERRA À ALEMANHA E ITÁLIA

AGORA, NÓS!

Juca Pato - Como é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, diga ao povo que eu vou!

Belmonte, “Getúlio e Juca Pato vão à guerra”, [Fonte: “Caricatura dos tempos”, página 73.]

C.a) Explique a política seguida pela União Soviética em relação à Alemanha nazista, a
partir de 1939, e os resultados dessa política. (7)
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| DIREITO GV | PROVA DE HISTÓRIA |
C.b) Que tendência da política externa norte-americana, adotada depois da Primeira
Grande Guerra, e predominante nos anos trinta, alimentou as indecisões do presidente
Roosevelt? De que forma essas indecisões foram definitivamente superadas? (8)

C.c) Descreva a posição política da ditadura do Estado Novo (1937-1945) em relação ao
nazi-fascismo nos primeiros anos da Segunda Guerra e explique as razões das mudanças
ocorridas nessa posição. (9)
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Vestibular 2007
1ª Fase
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Instruções Gerais:
• 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 Raciocínio Lógico-Matemático:

• A prova de Raciocínio Lógico-Matemático é composta por três questões,
valendo 100 pontos no total, assim distribuídos: Questão A – 40 pontos
(sendo 10 pontos para o item a, e 10 pontos para cada um dos subitens do
item b); Questão B – 30 pontos; e Questão C – 30 pontos.
• As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões.
Não basta escrever apenas o resultado final; é necessário mostrar o
raciocínio utilizado e os cálculos, quando necessários.
Bom trabalho!

| DIREITO GV | PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO |
Questão A
A Internet está cada vez mais presente na vida dos brasileiros, tanto em casa quanto no

trabalho, escolas e locais públicos de acesso. O IBOPE//NetRatings tem pesquisado a
quantidade de internautas, o tempo que eles ficam conectados e seu comportamento.

A.a) Em relatório divulgado no dia 24/11/2005, o IBOPE//NetRatings revelou que 32,1 milhões

de brasileiros, de uma população de 180 milhões, acessam a internet em casa, no tra-

balho, em cibercafés ou telecentros. Qual porcentagem da população não acessava a
internet na época em que foi desenvolvida a pesquisa? (1)

Apresente a resposta da questão acima utilizando duas casas decimais.
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| DIREITO GV | PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO |
A.b) O gráfico ao lado, publicado na
edição 1964 de 12 de julho de 2006

da Revista Veja, apresenta o número
de pessoas com conexão de internet

em casa, no período de janeiro de
2005 a maio de 2006. Considerando-

se que o total da população mantémse em 180 milhões nesse intervalo
de tempo, responda:

Em alta velocidade

Os brasileiros estão trocando
a lentidão pela banda larga
Porcentual de banda larga
Porcentual de banda estreita

(em número de pessoas com
conexão de internet em casa)

A.b.1) No período de janeiro de 2005
a janeiro de 2006, qual foi a variação

10,6

13,2

12

milhões

11,5

milhões milhões

11,9

milhões

percentual do número de brasileiros

milhões

A.b.2)

50,9%

54,9%

61%

63,7%

68,2%

49,1%

45,1%

39%

36,3%

31,8%

Maio

Setembro

com conexão de internet em casa? (2)
Qual

o

percentual

de

brasileiros que tinham conexão de

internet de banda estreita em casa
em setembro de 2005? (3)

A.b.3) O que tem ocorrido com o percentual de conexão de internet de
banda larga e de banda estreita nos
domicílios brasileiros no período de
janeiro de 2005 a maio de 2006? (4)

Janeiro

2005

2005

2005

Janeiro

2006

Maio

2006

Fonte: Ibope // NetRatings

Apresente as respostas das questões acima utilizando duas casas decimais.
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| DIREITO GV | PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO |
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| DIREITO GV | PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO |
Questão B
João tem um capital aplicado em um fundo de renda fixa que rende 1% ao mês, com parte

do qual pretende comprar uma televisão de plasma, no valor de R$ 8.100,00, e tem três
opções de pagamento:

a) à vista, com 1% de desconto;

b) em duas prestações mensais iguais, sem desconto, vencendo a primeira um mês após
a compra;

c) em três prestações mensais iguais, sem desconto, vencendo a primeira no ato da compra.

Do ponto de vista financeiro, qual plano de pagamento é mais vantajoso para João?
Justifique sua resposta. (5)
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| DIREITO GV | PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO |
Questão C
Um vidraceiro tem um pedaço de espelho, na forma de um triângulo retângulo cujos lados

medem 60 cm, 80 cm e 1 m e quer recortar um espelho retangular cujo tamanho seja o
maior possível. Para ganhar tempo, ele quer que dois dos lados do retângulo estejam sobre
os lados do triângulo. Determine a medida dos lados do retângulo e a sua área. (6)
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Vestibular 2007
1ª Fase

ARTES VISUAIS E LITERATURA
Instruções Gerais:
• 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 Artes Visuais e Literatura:

• A prova de Artes Visuais e Literatura é composta por três questões, valendo 100 pontos no total, assim distribuídos: Questão A – 40 pontos (sendo
20 pontos para cada subitem); Questão B – 30 pontos (sendo 15 pontos
para cada subitem) e Questão C – 30 pontos.
Bom trabalho!

| DIREITO GV | PROVA DE ARTES VISUAIS E LITERATURA |
Questão A

Para responder a questão abaixo, leia, do romance de Machado de Assis, o início do
segundo capítulo denominado “Do livro”:
“Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os
motivos que me põem a pena na mão.
Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria; fi-la construir de propósito,
levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Um dia, há bastantes
anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga Rua de
Mata-cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu.
Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz: é o mesmo prédio assobradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos quatro
cantos do teto as figuras das estações, e ao centro das paredes os medalhões de César,
Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo... Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-cavalos, já ela estava assim decorada;
vinha do decênio anterior. Naturalmente era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras
antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha,
flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha.
Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com
a exterior, que é ruidosa.”
ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Rio de Janeiro: Aguilar Editora, 1971. p. 809 e 810.

A.a) Nesse início de capítulo, o narrador usa, como estratégia discursiva, a função
metalingüística. Explique como essa função se realiza, relacionando o primeiro ao segundo parágrafo e apontando implicações que essa estratégia narrativa provoca no conjunto
da obra. (1)
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| DIREITO GV | PROVA DE ARTES VISUAIS E LITERATURA |
A.b) O tema da traição, central em romances fundamentais do Realismo francês e do português, como é o caso de Madame Bovary, de Gustave Flaubert (1857) e de O Primo
Basílio, de Eça de Queirós (1878), torna-se impreciso na linguagem bastante conotativa,
portanto, ambígua, criada por Machado de Assis (1899). Explique como esse tema é
sugerido por meio da ironia construída no discurso e manifestada mais enfaticamente na
frase: “não alcanço a razão de tais personagens.” (2)

Questão B

Tanto Dogville, de Lars Von Trier (2003) quanto Sin City, de Robert Rodriguez e Frank Miller
(2005) são filmes contemporâneos que tratam de um tema universal: a violência. Além
disso, têm em comum o fato de fazerem uso de recursos expressivos extraídos de outros
sistemas de linguagem (a linguagem teatral e a dos quadrinhos, respectivamente).
B.a) Analise se e em que medida a abordagem da temática é afetada por esses recursos
expressivos. (3)
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| DIREITO GV | PROVA DE ARTES VISUAIS E LITERATURA |

B.b) Identifique e descreva uma situação em cada um dos filmes que ilustre sua resposta
anterior. Justifique. (4)
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| DIREITO GV | PROVA DE ARTES VISUAIS E LITERATURA |
Questão C

Alfredo Volpi é um dos artistas modernos mais importantes do país. É conhecido, entre
outras coisas, por apropriar-se de elementos populares, por transitar em várias vertentes
artísticas, como o figurativismo e o construtivismo e, segundo alguns críticos, por constituir
algumas de suas obras de campos cromáticos e de vibração que as aproximam da estrutura musical. Observe atentamente a reprodução de “Bandeirinha” na página a seguir e
identifique os elementos que representam tais características nessa obra. Justifique cada
um deles.(5)
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“Bandeirinha” (1958) de Alfredo Volpi - coleção MAC-USP
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