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RESUMO   
 

 

1. O estado de São Paulo contribui com aproximadamente 30% para o Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil. O setor terciário da economia é responsável por cerca de 70% do PIB paulista. No estado de São 

Paulo, esse setor se caracteriza por  

a) englobar a maior rede bancária do Brasil.  

b) apresentar o maior rebanho ovino do Brasil.  

c) concentrar a maioria das indústrias de base do Brasil.  

d) cultivar mais da metade dos alimentos consumidos no Brasil.  

e) produzir mais da metade dos minerais exportados pelo Brasil. 

2.  

 
 

de lazer, principalmente aos olhos da classe média e alta da sociedade. Na última década, esse modal 

participa das alternativas propostas para tentar dar mais fluidez ao trânsito, especialmente nas grandes 

cidades brasileiras. A notícia acima evidência até um certo protagonismo da bicicleta como transporte 

urbano rápido, eficiente e de baixíssimo impacto ambiental. Utilizando o que foi dito e seus 

conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA.  

a) As ciclofaixas e ciclovias implantadas em São Paulo foram e são objetos de discussão entre 

urbanistas, geógrafos, poder público e público em geral, devido a exemplos de sucesso e 

fracassos ocorridos. Mesmo com o tema ainda em forte debate, a notícia sinaliza para um avanço 

na utilização das bicicletas como meio de transporte urbano eficiente.  

b) O projeto evidenciado na notícia será um fracasso evidente, sobretudo, pela grande possibilidade 

de furto das bicicletas e da necessidade do uso de um aplicativo via celular, pois a maioria do 

público alvo ainda não está habituada ao uso de smartphones.  

c) O gigantismo da cidade de São Paulo inviabiliza a utilização da bicicleta como modal eficiente no 

transporte da população. Tentativas como a descrita na notícia já foram testadas em outras 

cidades com mais de 4 milhões de habitantes e sempre foram fracassadas.  

d) A bicicleta é uma alternativa somente para países subsdesenvolvidos, como Cuba, China e 

Vietnam. Nos países mais desenvolvidos, opções de transporte público coletivo e motorizado 

inviabilizam o uso da bicicleta como meio de deslocamento para o trabalho. Nos países 

desenvolvidos o uso da bicicleta tem um caráter, sobretudo, para lazer e esporte. 
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3. Analise a imagem de satélite.  

 
Disponível em: <www.oesteverdesp.blogspot.com.br>. Adaptado. 

 

Caracteriza um instrumento de gestão e de ordenamento territorial, legalmente definido pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza com o objetivo de garantir a integridade dos 

processos ecológicos nas áreas de ligação entre unidades de conservação. É uma estratégia 

fundamental para evitar os prejuízos ecológicos proporcionados pelo isolamento das áreas naturais 

protegidas em meio à malha urbana e rural.  
Disponível em: <www.icmbio.gov.br>. Adaptado. 

O detalhe da imagem e o excerto destacam a união de  

a) núcleos de frente pioneira, que sugerem a expansão da mancha urbana.  

b) zonas de investimento especulativo, que permitem a exploração dos recursos.  

c) fragmentos florestais, que permitem o fluxo gênico entre si.  

d) áreas agricultáveis, que atendem a demanda industrial metropolitana.  

e) terras ociosas, que auxiliam a manutenção de populações tradicionais. 

4. Analise a representação cartográfica do estado de São Paulo. 

 

 
a) Caracterize dois fatores naturais do Oeste Paulista que condicionam o seu grau de suscetibilidade 

à erosão.  

b) Os processos erosivos podem ser minimizados ou controlados com a aplicação de práticas 

conservacionistas. Dentre as práticas, cite uma de caráter edáfico e outra de caráter mecânico. 
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5. Leia: "O tombamento dos Jardins [modalidade de bairro no município de São Paulo] foi pioneiro na 

polêmica atitude dos órgãos de preservação de buscar salvaguardar extensos contextos urbanos cuja 

destruição ocorre em vista das precariedades das legislações de zoneamento. Buscaram-se 

mecanismos para proteger a 'paisagem urbana' (...)"  
Silvia F. S. WOLFF. Jardim América. São Paulo: Edusp, 2015. p. 23. 

Tendo em vista essa intenção de preservar "paisagens urbanas" pode ser dito que  

a) ações como essa, de defesa do patrimônio histórico e arquitetônico, assim como o ambiental, 

inscrevem-se em políticas comuns a diversos países e cidades.  

b) trata-se de ação louvável, mas não muito bem caracterizada, pois, diferentemente de ambientes 

rurais e naturais, não se pode falar em "paisagens urbanas".  

c) esse mecanismo de proteção não faz muito sentido dentro das cidades, daí as polêmicas, pois 

contextos urbanos são rígidos e se degradam muito pouco.  

d) proteger "paisagens urbanas" não é uma reivindicação comum das populações das cidades, visto 

que ambientes urbanos não costumam despertar afeição. 

6. Tendo em vista a evolução histórica da relação habitantes por veículo na cidade de São Paulo e 

considerando as outras metrópoles brasileiras, é acertado dizer que 

 
 

a) a automobilização de São Paulo é um elemento chave de sua mobilidade urbana, algo 

comprovado por um número de habitantes por veículo menos elevado do que em muitas cidades 

de países mais ricos.  

b) essa automobilização de São Paulo é muito específica em comparação com as outras metrópoles 

brasileiras, que, em razão de dificuldades econômicas, possuem índices desprezíveis de 

automobilização.  

c) a diminuição do número de habitantes por veículo, como mostra o gráfico, foi uma evolução 

constante, produto do desenvolvimento econômico do país e da cidade e também do aumento 

da igualdade econômica.  

d) São Paulo, apesar de seus problemas, exemplifica a possibilidade eficiente de usar o automóvel 

como modal relevante na mobilidade urbana e sua harmonia com o transporte coletivo nas ruas 

da cidade.  
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7. O estudo Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil (IBGE, 2015) identificou 294 

arranjos populacionais no País, de diferentes escalas e naturezas. O Arranjo Populacional da Região 

Metropolitana de São Paulo (SP) é caracterizado pela extensão e intensidade de seus fluxos: 

aproximadamente 1.750.000 pessoas deslocam-se cotidianamente entre os municípios que compõem 

o Arranjo para estudar e trabalhar. Essa dinâmica espacial é melhor explicada pelo conceito de  

a) migração interna. 

b) movimento pendular.  

c) migração urbano-urbano.  

d) movimento sazonal. 

8. As disparidades regionais e a concentração econômica e industrial no estado de São Paulo, 

principalmente em sua região metropolitana, revelam as desigualdades geradas a partir da formação 

do capitalismo nacional. A produtividade brasileira baseava-se nas economias de escala e na 

concentração espacial das atividades e de seus operadores. Isso gerou, primeiramente, as economias 

de aglomeração que, posteriormente, transformaram-

fatores provocados pelas forças contraditórias entre os benefícios econômicos da aglomeração e as 

desvantagens da concentração, levando à desconcentração industrial.  
 do fordi

Sposito (org). O novo mapa da indústria no início do século XXI, 2015. Adaptado. 

 

Apresente duas características das economias de aglomeração que contribuíram para a concentração 

das indústrias na região metropolitana de São Paulo e duas condições que promoveram a posterior 

desconcentração industrial. 

9. Considere os mapas do Estado de São Paulo, seus conhecimentos e as afirmativas abaixo. 

 

 
Disponível em: <http://www.dsr.inpe.br/mapdsr/index.jsp>. Acessado em 24/08/2009. 

 

I. A expansão desse cultivo tem ocorrido, principalmente, com vistas ao aumento da produção de 

etanol para o abastecimento dos mercados interno e externo. 

II. O cultivo desse produto agrícola tem ocupado porções do Oeste Paulista que, tradicionalmente, 

eram ocupadas com pasto. 

III. A expansão desse cultivo tem acarretado a diminuição da produção de gêneros alimentícios em 

algumas regiões do estado. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II, apenas. 

b) II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, II e III. 
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10. Em 1985, viviam na Região Metropolitana de São Paulo mais de 14 milhões de pessoas. A maioria mora 

em habitações precárias - favelas, cortiços e casas autoconstruídas em terrenos destituídos de serviços 

públicos - e ganha poucos salários mínimos por mês, revelando um acentuado grau de pauperismo e 

precárias condições urbanas de existência. A Região configura-se enquanto Metrópole não só pela sua 

extensão territorial, mas também porque é a partir dela que se organiza a dinâmica do capitalismo no 

Brasil, pois aí se concentra a engrenagem produtiva essencial à economia do País  
(Lúcio Kowarick, Escritos urbanos. São Paulo: Ed. 34, 2000, p.19.) 

a) O que define uma metrópole? 

b) Identifique dois fatores econômicos determinantes na metropolização de São Paulo. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

O setor terciário, ou setor de serviços e distribuição de mercado, é responsáveis por serviços como 

educação, transporte, saúde, comercio e atividades financeiras. A metrópole de São Paulo sedia por 

exemplo a bolsa de valores, elevando-a ao título de metrópole nacional. 

2. a 

Os furtos de bicicletas não constituem um argumento forte suficiente para não expandir o uso desse 

meio de transporte. Apesar do território paulista ser realmente grande, e alguns deslocamentos ficarem 

inviabilizados, ainda sim em outras escalas é possível ampliar seu uso. A permissão da entrada dos veículos 

no metro é um ponto que pode auxiliar para essa última questão.  

3. c 

Para analisar uma imagem de satélite devemos levar em consideração a color, a textura e outros 

elementos visuais para diferenciar o uso do solo. Na serra vemos um corredor mais verde escuro que 

pode simbolizar uma espécie de corredor ecológico. A unidade de conservação se instala entre os picos 

de morro, lugares que também carregam as nascentes fluviais. 

4.  

a) Alguns fatores que controlam a erosão são o clima e o a consistência do material a ser erodido. O 

clima de São Paulo é tropical, possui chuvas de verão que causam erosão e enxurradas. Quanto aos 

aspectos físicos, temos relevos planálticos, serras que influenciam no escoamento. O desmatamento 

para produção industrial e urbanização influenciam também na erosão.  

b) Edáfico significa o que é relativo ao solo, a influência dele nas plantas por exemplo. No caso caráter 

edáfico influencia no cultivo, como correção do solo, calagem, melhoramento da fertilidade do solo, 

controle d e queimadas ou adubação orgânica. Práticas mecânicas se referem a obras ou técnicas 

antrópicas para conter a erosão como rede de escoamento, curvas de nível ou bacias de contenção. 

5. a 

De uns anos pra cá a defesa do patrimônio histórico foi amplamente discutida nas políticas públicas, 

tombando diversas construções que trazem a história das cidades para a realidade urbana.  

6. a 

O modal rodoviário e a indústria automobilística incentivam a lógica da propriedade privada onde temos 

um veículo individual para transporte numa metrópole. Os transportes coletivos se estabelecem como 

uma solução aos problemas que muitos automóveis por pessoa podem gerar. 

7. b 

A migração pendular ou movimento pendular é muito conhecido nas metrópoles pela descontinuidade 

da malha urbana que obriga municípios periféricos a dependerem de um longo transporte até o centro 

metropolitano para atividades relacionadas ao seu desenvolvimento econômico, como trabalhar ou 

estudar. 

8. Duas características da econômica de aglomeração: 

• Histórico de produção de café. 

• Infraestrutura como rede de transporte, energia e comércio consolidada. 

• Posterior desconcentração industrial: 

Inchaço urbano 

Aumento do preço das terras e dos impostos nas áreas centrais 

Oportunidade de criar mercado nas cidades medias e pequenas do entorno 
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9. e 

A expansão do cultivo da cana-de-açúcar, na atualidade, é um reflexo da política governamental de inserir 

o país no mapa da produção bioenergética sustentável. As porções oeste e norte tem sido as principais 

áreas de expansão da produção, incorporando novos produtores, que buscam uma maior lucratividade 

com esse cultivo, em detrimento de outros gêneros alimentícios. 

10.  

a) Uma metrópole pode ser definida pelo tamanho da sua população, diversidade e concentração de 

atividades econômicas, existência de sede e escritórios de empresas transnacionais, infraestrutura 

técnica de comunicações e transporte, presença de tecnopolos e pelo volume de capital 

movimentado. 

b) A metropolização de São Paulo deve ser pensada associada diretamente ao processo de 

industrialização, bem como de concentração de capitais e desenvolvimento do setor terciário. 

 
 

 


