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ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de provas só é 
permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

 Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular, relógio (de qualquer tipo) ou outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e acondicionados em saco 
plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

 Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
 Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
 Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo transparente; 

medicamentos; alimentos e água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o rótulo). Todos os demais 
pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser 
mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

 Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
 CONFIRA, SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 17 páginas de questões, 

numeradas de 1 a 17, num total de 30 questões, sendo cada questão constituída de 5 alternativas (a, b, c, d, e). Se houver 
algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de Questões. 

 Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
o Cartão-Resposta sem assinatura não será corrigido. 

 
DURANTE A PROVA: 

 Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
 Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
 Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências devidas, 

solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das provas. 
 

FINAL DA PROVA: 

 Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma hipótese. 
 Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá levar consigo 

este Caderno de Questões.  
 Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

DADOS DO CANDIDATO 

NOME: ..................................................................................................... 

ASSINATURA: ............................. 
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QUESTÃO 01 – Ao discutir a chegada dos diferentes sujeitos na escola, Miguel Arroyo no livro “Outros sujeitos, outras 

pedagogias” (2012) aponta a necessidade de aprendermos com as diferenças e, a partir delas, revermos nossas 

pedagogias. Na Geografia podemos destacar os mapas táteis e as cartografias sociais enquanto práticas utilizadas na 

construção de outras cartografias no espaço escolar e nos demais espaços formativos.  

Partindo dessa afirmação, analise as afirmações abaixo e, em seguida, aponte qual/quais estão CORRETAS:  

I) Os mapas táteis se caracterizam, sobretudo, pela intensidade das cores e o tamanho da escala. 

II) As cartografias sociais são aquelas produzidas pelos(as) pesquisadores(as), sobretudo a partir dos dados 

pesquisados nas comunidades. 

III) Mapas táteis se caracterizam, sobretudo, pelo uso de diferentes texturas no processo de representação e 

contribuem, especialmente, com o ensino dos surdos. 

IV) Os mapas táteis são largamente utilizados pelos (as) professores(as) de Geografia nos espaços escolares e 

constam como conteúdo curricular nos livros didáticos das escolas regulares. 

V) As cartografias sociais são aquelas produzidas pelas populações em cooperação e diálogo entre as 

comunidades e os(as) pesquisadores(as) e permitem visibilizar os territórios que elas ocupam. 

 

As alternativas I e II estão corretas. 

 

As alternativas I e IV estão corretas. 

 

As alternativas II e III estão corretas. 

 

Apenas a alternativa V está correta. 

 

As alternativas I e V estão corretas. 

 

QUESTÃO 02 – Nas últimas décadas temos presenciado o fortalecimento das lutas antirracistas e ainda em defesa da 

inclusão. Os diversos coletivos buscam uma reparação pelas injustiças históricas, sobretudo, no âmbito da educação. 

Nesse sentido, questionam o acesso à educação e ainda as representações construídas nos materiais didáticos que os 

tornaram invisíveis no processo de produção socioespacial da sociedade.  

Sobre as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 é CORRETO afirmar: 

 

A lei 10.639/2003 é chamada de Lei das Cotas e define que as Instituições de Ensino Superior vinculadas ao 

Ministério da Educação e as instituições federais de ensino técnico de nível médio devem reservar 50% de suas 

vagas para as cotas. 

 

A lei 11.645/2008 é chamada a Lei das Cotas e define que as Instituições de Ensino Superior vinculadas ao 

Ministério da Educação e as instituições federais de ensino técnico de nível médio devem reservar 50% de suas 

vagas para as cotas. 

 

A Lei 11.645/2008 altera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece que as 

Instituições de Ensino Superior vinculadas ao Ministério da Educação e as instituições federais de ensino 

técnico de nível médio devem reservar 50% de suas vagas para as cotas. 

 

A lei 11.645/2008 altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

 

A lei 11.645/2008 assegura e promove as condições de igualdade e o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. 
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QUESTÃO 03 – Existem diferentes formas de organizar os conteúdos curriculares. Antoni Zaballa (1998) destaca, 

sobretudo, o método disciplinar - em que as disciplinas assumem a centralidade no processo de ensino-aprendizagem 

- e os métodos globalizados - em que o referencial é o aluno e suas necessidades educativas. Nessa direção, Fernando 

Hernandez (1998) propõe a pedagogia de projetos em que os problemas vivenciados pelos alunos (as) também 

ocupam uma centralidade. Essas propostas de organização dos conteúdos curriculares apontam para a necessidade 

de pensarmos o papel da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensino-

aprendizagem.  

Partindo dessa afirmação é CORRETO afirmar: 

 

Os métodos globalizados e a pedagogia de projetos não consideram as disciplinas, pois trabalham com os 

interesses do aluno e as experiências escolares. 

 

Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade são expressões dos diferentes graus de 

relação entre as disciplinas. 

 

Os currículos e as práticas na sala de aula têm sido constituídos, sobretudo, pelo método globalizado em que as 

disciplinas ocupam uma centralidade no processo de ensino-aprendizagem. 

 

A abordagem interdisciplinar aponta para a possibilidade de superar a dissociação das experiências escolares 

entre si e dessas com a realidade social e tem sido utilizado como o principal método de abordagem na escola. 

 

A pedagogia de projetos não considera a relação entre as diferentes disciplinas no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

QUESTÃO 04 – A escala é um artifício analítico que dá visibilidade ao real, sendo cada vez mais evidente que a escala 

é um problema não apenas dimensional, mas também, e profundamente, fenomenal e político (CASTRO, 2000, 2017).  

Aponte a alternativa CORRETA sobre escala: 

 

Não existe relação direta ou indireta entre escala cartográfica e a escala do fenômeno. 

 

As escalas cartográficas pequenas são mais representativas e significativas do que as escalas grandes. 

 

As escalas global, regional e local fragmentam o real e não permitem sua apreensão. 

 

As escalas cartográfica e numérica são mais significativas e representativas do que a escala fenomênica. 

 

A mudança da escala de análise de um determinado fenômeno não significa apenas a mudança quantitativa e 

dimensional, mas também qualitativa e conceitual do fenômeno. 
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QUESTÃO 05 – Os conceitos são pontos de elucidação, significação e interpretação de fenômenos históricos e 

geográficos e são utilizados, também, como forma de estruturar os conteúdos da Geografia escolar no currículo 

básico. Considerando os conceitos geográficos, como: espaço geográfico, paisagem, território e lugar, assinale o item 

que contém a/as alternativa(s) CORRETA(S): 

I) A paisagem geográfica é a expressão visível do espaço e pode ser apreendida, exclusivamente, com o olhar. 

Para Milton Santos a paisagem “não é apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, 

odores, sons, etc.” (SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1998.p.61.). 

II) O espaço geográfico é um produto social e histórico, pois é produzido pelas sociedades humanas, por meio 

do trabalho, sendo a esfera das múltiplas possibilidades de existências, como propõe Doreen Massey (2008). 

Multiplicidade e espaço são co-constitutivos. 

III) O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, dos encontros e das 

resistências, sendo a dimensão espacial onde os processos globais exercem fraca influência. 

IV) Território, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele 

diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais 

simbólico, de apropriação (Haesbaert, 2004). 

V) Os conceitos de território e lugar estruturam o currículo da geografia das series iniciais, privilegiando, 

dessa maneira, as experiências espaciais cotidianas e a construção das identidades. 

 

As alternativas I e IV são corretas. 

 

As alternativas I e II estão corretas. 

 

As alternativas III, IV e V estão corretas. 

 

As alternativas II e V estão corretas. 

 

As alternativas II e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 06 – Partindo das proposições de César Coll (1986), Antoni Zabala (1998) classifica os conteúdos 

curriculares em três tipos: conceitual (o que devemos saber), procedimental (como devemos fazer) e atitudinal (como 

devemos ser). Partindo dessa referência, aponte a alternativa que agrega as habilidades que podem ser 

desenvolvidas a partir do conceito geográfico de Paisagem: 

 

Observação, descrição e desenvolvimento da linguagem estética. 

 

Comparação entre as diferentes formas de produção espacial e interpretação de mapas e gráficos. 

 

Representação do espaço, especialmente por meio da cartografia. 

 

Desenvolvimento da visão como o principal sentido de apreensão dos processos sociais e naturais. 

 

Interpretação das escalas cartográficas e geográficas. 
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QUESTÃO 07 – Interpretar os processos vivenciados pelos diferentes países latinos americanos é um dos desafios 

cotidianos enfrentados por aqueles(as) que trabalham com a Geografia escolar. É nesse contexto que a escala 

geográfica adquire uma centralidade. Dessa maneira, compreender os processos que estão em curso no Chile, 

contribui, também, para a compreensão dos processos vivenciados na América Latina.  O referido país experimentou, 

no mês de outubro de 2019, protestos em larga escala, ocasionando confrontos com a polícia e o exército, resultando 

em várias mortes e centenas de manifestantes feridos. A respeito do modelo econômico seguido pelo Chile nas 

últimas décadas, é CORRETO afirmar: 

 

A economia do Chile conseguiu realizar a transição de uma economia exportadora de commodities para uma 

economia exportadora de serviços de tecnologia, o que colocou o país em um patamar superior à média dos 

países da OCDE em termos de PIB per capita. 

 

Por se manter uma economia dependente das exportações de commodities e, em especial, do cobre, o Chile 

tem hoje um dos níveis mais elevados de pobreza da América Latina, o que vem alimentando a insatisfação 

social. 

 

A geração de riqueza a partir da exportação do petróleo permitiu ao Chile atingir níveis de renda mais elevados 

do que vizinhos como o Brasil e Argentina, mas ao custo de perda de qualidade ambiental e ocasionais 

desastres ambientais. 

 

A manutenção da estabilidade política após o regime autoritário, combinada com a permanência do modelo de 

substituição de importações implementado nos anos de 1960, permitiram ao Chile evitar o problema da 

desindustrialização precoce, que tem prejudicado a economia brasileira e outras economias na região. 

 

O Chile conseguiu atingir níveis de PIB per capita mais elevados do que a média da América Latina. Entretanto, 

os altos níveis de desigualdade e as limitações do sistema de previdência privada do país impedem a difusão do 

bem-estar social para as camadas de renda mais baixa. 

 

QUESTÃO 08 – O tema da natureza sempre ocupou os estudos da Geografia, tanto no âmbito acadêmico quanto 

escolar. Tais estudos e preocupações tem se intensificado diante dos vários desastres ambientais vivenciados nas 

diferentes regiões brasileiras nos últimos meses. Esses desastres ambientais têm um impacto no equilíbrio dos 

biomas brasileiros, ameaçando sua existência.  

Considerando as afirmações sobre os biomas brasileiros, assinale o item que contém a/as alternativa(s) CORRETA(S): 

I) A vegetação dos Pampas é composta, principalmente, por gramíneas, árvores de pequeno porte e corresponde, 

aproximadamente, a 12% do território brasileiro. Esse bioma vem sofrendo um processo de degradação devido à 

compactação do solo, o assoreamento e as queimadas. 

II) A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro que, historicamente, tem sofrido uma intensa exploração, 

conduzindo a sua dramática redução. Na classificação mundial dos biomas, a Mata Atlântica é enquadrada no bioma 

floresta equatorial.  

III) Os principais biomas brasileiros são: Biomas costeiros, Amazônia, Caatinga, Pampas, Pradarias e Mata Atlântica. 

IV) A Caatinga é o bioma brasileiro que equivale, aproximadamente, a 11% do território do país e está localizado em 

área de clima semiárido. Apresenta grande variedade de paisagens e de biodiversidade. É um bioma susceptível à 

desertificação e, historicamente, vem sofrendo com a ausência de práticas de manejo do solo e com a monocultura e 

pecuária extensiva, além de inúmeras queimadas. 

V) O bioma Amazônia ocupa cerca de 40% do território nacional. Nele estão localizados os estados brasileiros do 

Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima e algumas partes do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. 

Abriga a maior floresta tropical e a maior bacia hidrográfica. Contudo, os índices de desmatamento e queimada, bem 

como a implementação de grandes projetos, a exemplo da construção de barragens, tem ameaçado, cada vez mais, a 

biodiversidade e ainda as comunidades tradicionais. 
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Somente as alternativas IV e V estão corretas. 

 

Todas as alternativas estão corretas. 

 

Estão corretas as alternativas II, IV e V. 

 

Somente a alternativa III e IV está correta. 

 

Estão corretas as alternativas I, IV e V. 

 

QUESTÃO 09 – A Geografia escolar designada, historicamente, como disciplina que narra espaços, atua, junto aos 

sujeitos, construindo representações sobre os lugares. Tais narrativas são orientadas, muitas vezes, por um olhar 

colonial que produz um currículo escolar que classifica e hierarquiza os lugares, a exemplo das representações sobre 

África. 

Sobre o continente africano é CORRETO afirmar: 

 

O processo de islamização do continente africano começou no século XV com maior intensidade na África 

subsaariana e foi fundamental para a colonização.  O islamismo é a religião que possui o maior número de 

adeptos na região. 

 

A África centro ocidental é composta por países como Congo e Angola, com povos de origem Banta e forte 

tradição oral, além de possuir grandes artesãos, ferreiros e intensa atividade mercantil. 

 

A escravidão no continente africano já acontecia desde o século IV por diversas razões, dentre elas as guerras, 

classificação racial e sequestros, o que legitimou e possibilitou o tráfico de escravos para o Brasil. 

 

A África apresenta uma rica pluralidade étnica e cultural e possui uma história milenar. Durante a idade antiga 

esse continente era organizado por império, cidade-Estado e Reinos liderados, exclusivamente, por mulheres e 

seus clãs. 

 

A colonização da África intensificou-se após a Conferência de Berlim, quando a Europa e os Estados Unidos 

dividiram o continente africano de acordo com os interesses das elites locais. Esse movimento ficou conhecido 

como a Partilha África. 
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QUESTÃO 10 – Os avanços históricos na ciência e nas tecnologias permitiram a criação de diversas soluções para os 

problemas sociais. Os remédios, as ferramentas, os meios de transporte, de energia elétrica e outros produtos 

químicos produzidos a partir do fortalecimento da indústria no século XIX são expressões desse processo. Essas 

inovações chegaram ao sistema agroalimentar por meio da conhecida Revolução Verde, que utilizou a tecnologia 

para intensificar a produção de alimentos, a exemplo do uso do intensivo de agrotóxicos e da criação das sementes 

geneticamente modificadas. Esse processo transformou, radicalmente, a forma de produção de alimentos 

aumentando os índices de produtividade, mas com impactos sociais, ambientais na saúde humana.  Sobre a 

Revolução Verde é CORRETO afirmar: 

 

Provocou desmatamento para ampliação das indústrias de alimentos, mas conseguiu preservar os 

ecossistemas, a pequena produção e ainda a saúde da população. 

 

Intensificou a erosão e o esgotamento dos solos, alterou o ecossistema para o plantio da monocultura, ampliou 

o número de agrotóxicos e aumentou a produção de alimentos. 

 

Diminuiu o êxodo rural na medida em que ampliou o número de empregos na agricultura industrializada 

possibilitando a permanência da população rural no campo. 

 

Possibilitou o avanço na produção e na pesquisa beneficiando os grandes produtores, mas também e, 

sobretudo, a agricultura familiar. 

 

Possibilitou a introdução dos alimentos geneticamente modificados, respeitando todos os protocolos de 

pesquisa, experimentação, vigilância para segurança das populações e do meio ambiente onde essas espécies 

são produzidas. 

 

QUESTÃO 11 – A cidade e o urbano são temas que compõem o currículo da Geografia, tanto na universidade quanto 

na escola. Contudo, a abordagem das cidades médias não ocupa uma centralidade nos materiais didáticos, embora, 

as mesmas, assumam uma grande importância na rede urbana brasileira.  Segundo Roberto Lobato Corrêa, em seu 

artigo “Construindo o conceito de cidade média” (SPOSITO, M.E.B. Cidades médias: espaços em transição. São Paulo: 

Expressão Popular, 2007), admite-se, preliminarmente, a necessidade de se considerar três elementos na construção 

de um quadro teórico e conceitual sobre “cidade média”.  Assinale a alternativa que contempla esses três elementos: 

 

Situação geográfica; papel do Estado; relações intraurbanas. 

 

Papel do Estado; localização geográfica; diferentes classes sociais. 

 

Tamanho demográfico; características naturais; organização intraurbana. 

 

Localização relativa; relações interurbanas; diferentes classes sociais. 

 

Elite empreendedora; localização relativa; interações espaciais. 
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QUESTÃO 12 – O geógrafo Milton Santos, em - A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 

Hucitec, 2004, p 272 - afirma que “diante da realidade ao mesmo tempo global e local das redes, a tentação é grande 

de opor, desse ponto de vista, uma sociedade local e uma sociedade nacional, um território local ao território 

nacional e, mesmo, uma formação socioeconômica local (ou regional) a uma formação socioeconômica nacional. [...]  

Diante da perspectiva analítica do autor, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

O trabalho local depende das infraestruturas localmente existentes e do processo nacional de divisão do 

trabalho e os segmentos locais da configuração territorial do país condicionam o processo direto da produção, 

sua demanda em mão-de-obra, tempo, capital. 

 

A parcela técnica da produção não permite que as cidades locais ou regionais tenham comando sobre a porção 

do território que as rodeia, onde se realiza o trabalho a que presidem. 

 

As decisões nacionais interferem sobre os níveis inferiores da sociedade territorial por intermédio da 

configuração geográfica, vista como um conjunto. Mas somente em cada lugar ganham real significação. 

 

Cidades distantes, colocadas em posições superiores no sistema urbano, têm o comando político, mediante 

ordens, disposição da mais-valia, controle do movimento. 

 

O trabalho nacional, isto é, as grandes escolhas produtivas e socioculturais, implica uma repartição 

subordinada de recursos, oportunidades e competências e a submissão a normas geradoras de relações 

internas e externas. 

 

QUESTÃO 13 – Em sua obra - A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 2004, p 274 

- Milton Santos discute a criação de objetos e lugares destinados a favorecer a fluidez. “Uma das características do 

mundo atual é a exigência de fluidez para a circulação de ideias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos 

atores hegemônicos.” [...] A fluidez é ao mesmo tempo, uma causa, uma condição e um resultado.  

Nesse sentido, assinale a afirmativa que melhor SINTETIZA as ideias do autor acerca do referido tema: 

 

A capacidade de atrair atividades competitivas depende de uma renovação técnica tanto mais significativa 

quanto maior a defasagem. A tendência atual é um envelhecimento mais rápido, se comparado a outros 

períodos históricos, dos subespaços que não dispõem de meios de atualização em termos de fluidez. 

 

Não basta apenas por em movimento, mas também é necessário produzir, já que é a produção quem conforma 

e determina a circulação e os fluxos materiais e imateriais, através de elementos fixos constituídos como 

resultado da produção. 

 

A produção da fluidez é um empreendimento do poder público; é homogênea e pouco seletiva, razão pela qual 

há diferença entre expectativa de fluidez e criação das condições e uso da fluidez. 

 

A fluidez é absoluta, razão pela qual a tendência atual é uma renovação mais rápida dos subespaços, mesmo na 

comparação entre os que não dispõem de meios de se atualizar, de um ponto de vista da fluidez. 

 

A fluidez é uma categoria técnica e ela alcança as consequências atuais, independente das normas de ação, a 

começar, paradoxalmente, pela desregulação. 
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QUESTÃO 14 – O que é Geografia? Qual é o seu objeto de estudo? Qual (is) são os seus métodos? Como construir um 

conhecimento geográfico sólido que fizesse da Geografia uma ciência reconhecida e legítima, são perguntas clássicas 

que perpassam os organizadores do pensamento geográfico desde os primórdios. Numa classificação sucinta das 

linhas do pensamento geográfico tradicional, podemos destacar como coerentes as seguintes afirmações, EXCETO: 

 

Na Antiguidade Clássica se designava como geográficos os relatos de viagem, as ideias e escritos sobre os 

lugares, as experiências acerca dos fenômenos naturais, etc. Com um caráter descritivo, esse período é 

denominado de pré-história da Geografia por Nelson Werneck Sodré. 

 

Alexander Von Humboldt e Karl Ritter são considerados os fundadores da Geografia Moderna. O primeiro, 

filósofo e historiador, dedicou-se também aos estudos da Botânica. O segundo, viajante e naturalista prussiano, 

dedicou-se às leituras de uma descrição das condições naturais do mundo. 

 

Na obra do teórico clássico da Geografia, Friedrich Ratzel, observa-se uma análise das relações entre o Estado e 

o espaço. Para ele, trabalho e sociedade possuem uma representatividade no território. 

 

Paul Vidal de La Blache, identificado como teórico da Geografia Clássica, traz contribuições para o estudo do 

conceito de região e define a relação entre a população e os recursos oferecidos pelo meio, como gênero de 

vida. 

 

No período marcado pela transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a Renascença, a Geografia se 

mostra a partir da redescoberta realizada por Ptolomeu e Estrabão. Ptolomeu acreditava na possibilidade de 

conhecer a Terra com base em sua imagem representada nos mapas. Estrabão dedicou parte de sua obra as 

descrições regionais do mundo conhecido. 

 

QUESTÃO 15 – Leia o trecho abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 

“(…) na educação, as relações com os significados conceituais são construídas pelos sujeitos, por meio de vinculações 

com os sentidos contextuais que lhes são atribuídos. E isso tem relação com o modo como se aprende o complexo 

interacional espaço-temporal pelos sujeitos. O cotidiano é o elo inescapável nessa relação (…)”. (ANDREIS, Adriana 

Maria. O cotidiano como dimensão científico didática da Geografia no projeto da escola. Revista Brasileira de 

Educação em Geografia, Campinas, v. 9, n. 17, p. 44-67, jan./jun., 2019). 

 

A dimensão geográfica do cotidiano vivenciado pelos estudantes importa na prática didática de Geografia. 

 

A vivência produzida no cotidiano é vinculada a uma interdependência entre os diferentes lugares e territórios. 

 

Os sujeitos se constituem culturalmente nas práticas e produções desenvolvidas em variadas circunstâncias da 

vida. 

 

Pensar o cotidiano leva o estudante a compreender os lugares e territórios como construções sociais 

estabelecidas. 

 

Os lugares constituem o mundo e são tocados pelo seu movimento, em que a realidade se produz 

cotidianamente. 

 

QUESTÃO 16 – Leia o fragmento de texto a seguir. 

A Educação de Jovens e Adultos é momento significativo de reconstruir experiências da vida ativa e 

ressignificar conhecimentos de etapas anteriores da escolarização articulando-os com os saberes escolares. A 

validação do que se aprendeu "fora" dos bancos escolares é uma das características da flexibilidade 

responsável que pode aproveitar estes "saberes" nascidos destes "fazeres" (SOARES, Leôncio. Educação de 

Jovens e Adultos: Diretrizes Curriculares Nacionais. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 78). 



 

Página 9 de 17 
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII 
PROVA ESCRITA – PARTE OBJETIVA 

CONCURSO Nº19 – ÁREA: GEOGRAFIA 

Sobre a Geografia Escolar que se produz na Educação de Jovens e Adultos (EJA), marque a alternativa CORRETA: 

 

Trata-se de uma Geografia Escolar que não ocorre em uma modalidade da Educação Básica, uma vez que 

trabalha com jovens, adultos e idosos que ingressam na escola posteriormente. 

 

Um dos principais desafios dessa modalidade é a seleção, organização e tratamento didático dos conteúdos 

geográficos para a escolarização de trabalhadores e trabalhadoras. 

 

As práticas pedagógicas da Geografia nessa modalidade não necessariamente devem contemplar o debate 

acerca das relações do mundo do trabalho. 

 

Um grande obstáculo da EJA é a inexistência de documentos e referenciais oficiais com a intenção de servir 

como apoio didático para professores e professoras. 

 

Os cursos de formação de professores(as) de Geografia têm privilegiado e discutido em seus currículos, a 

Educação de Jovens e adultos. 

 

QUESTÃO 17 – Observe a imagem e leia o trecho abaixo.  

 
Disponível em: https://www.nationalgeographic.org/idea/getting-started-google-earth/ (acesso em 29/10/2019) 

“Partindo desse suporte técnico disponível na internet, o uso de imagens de satélite no cotidiano das pessoas vem 

crescendo a cada dia, principalmente pelo rápido desenvolvimento tecnológico. Criado, inicialmente, com fins 

militares, as imagens já têm sido muito utilizadas nos estudos ambientais; no entanto, poderiam ser mais bem 

aproveitadas no ensino de Geografia envolvendo a aplicação para a construção de práticas pedagógicas e conceitos 

ligados às questões climáticas” (MAIA, D. C., 2011). 

Considerando o que é abordado no trecho, marque a alternativa INCORRETA. 

 

O uso contínuo e sistemático de imagens nas práticas pedagógicas de Geografia motiva os estudantes e 

garante aulas mais interessantes e atrativas. 

 

O uso da imagem de satélite disponível na internet pode ser compreendido como uma nova linguagem para a 

Geografia escolar. 

 

O uso da imagem de satélite disponível pela Internet possibilita novas formas de interação com os conteúdos 

geográficos. 

 

A falta de estrutura em muitas escolas dificulta o uso de imagens de satélite disponíveis pela internet para as 

práticas de Geografia escolar. 

 

É importante que se busque a formação constante, especialmente, no que concerne às novidades 

proporcionadas pela tecnologia à Educação. 
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QUESTÃO 18 – A vida real do engenho girava sobre os invernos. Região seca nas proximidades da caatinga, tudo no 

Corredor dependia do bom ou do mau inverno. As secas puxadas podiam até extinguir as sementes de cana. A maior, 

a que dera a meu avô momentos de desespero, foi, se não me engano, a de 1907.  Pela primeira vez vi de perto a 

fome. Meninos nos ossos, mulheres desnudas e homens arrastando-se sem forças. Paravam por debaixo do engenho 

e meu avô mandava distribuir farinha do barco com mel de furo. (José Lins do Rego, Meus Verdes Anos) 

As memórias de infância do autor na obra acima trazem em si uma condição geográfica de suas vivências que nos 

remete à Geografia da Infância e sua relação com a Geografia escolar. A esse respeito, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

Crianças são seres humanos que vivenciam as condições geográficas como sujeitos sociais ativos, produtores 

de culturas, histórias e geografias. 

 

Ao considerar a condição geográfica das crianças nas práticas pedagógicas, a escola reconhece suas lógicas 

espaciais próprias. 

 

O sentido de infância é atravessado pelas dimensões de espaço e tempo, o que justifica o trabalho da 

Geografia Escolar com as crianças. 

 

As crianças vivenciam a Geografia Escolar tomando os elementos do mundo, produzindo saberes que servem 

como suporte para sua relação com o saber geográfico escolar. 

 

As práticas de Geografia Escolar possibilitam às crianças a ressignificação de suas vivências da Geografia da 

Infância, tomando a superfície terrestre como palco para suas ações. 

 

QUESTÃO 19 – Leia o trecho abaixo.  

“Embora a vivência do cotidiano escolar produza a sensação de que tudo o que ali ocorre é natural, a compreensão 

das finalidades implícitas no currículo passa por sua desnaturalização. Afinal, como produção humana, o currículo é 

dotado de intencionalidades que o concebem como um instrumento de poder e portador da cultura a ser oferecida 

às próximas gerações, vislumbrando um projeto de sociedade e de sujeito” (COSTA, B. M. F., 2016). 

Ao associarmos o debate proposto pelo autor aos desafios curriculares da Geografia Escolar, todas as alternativas 

abaixo são corretas, EXCETO: 

 

A dimensão cultural do currículo de Geografia nos impele a buscar formas inteligíveis de compreender o 

mundo e suas espacialidades. 

 

O currículo de Geografia traz em seu bojo uma dimensão política, como campo de batalhas que envolvem 

aspirações e expectativas acerca do processo de escolarização. 

 

No currículo de Geografia há um caráter prescritivo e outro prático, em que o primeiro deve se sobrepor ao 

segundo, por advir das instâncias da Geografia Acadêmica. 

 

As políticas curriculares não devem se restringir aos documentos oficiais escritos, uma vez que também devem 

comportar as reconstruções e ressignificações do cotidiano escolar. 

 

O currículo de Geografia deve possibilitar a formação cidadã por meio da reflexão crítica dos eventos espaciais 

em diferentes escalas. 
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QUESTÃO 20 – A fotografia, a pintura e o cinema têm sido frequentemente explorados como instrumento de 

representação e de interpretação do mundo contemporâneo. Por meio desses recursos buscamos identificar e 

compreender as diferentes vivências, identidades e práticas socioculturais dos grupos que compõem a sociedade. 

Como experiência geográfica, as imagens fílmicas possibilitam aos geógrafos debater e repensar importantes 

conceitos-chave da Geografia. Aos professores desta disciplina escolar, o cinema se destaca como uma importante 

ferramenta de mediação do processo de ensino-aprendizagem.  

Cena do filme Cidade de Deus (Brasil, 2002). Direção: Fernando Meirelles e Kátia Lund 

 
Fonte: http://www.winwallpapers.net/cidade-de-deus/, disponível em 03.11.2019. 

Com base nas considerações acima, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A violência abordada no filme “Cidade de Deus” revela a imagem de um Brasil marcado por profundas 

desigualdades. Numa análise geográfica, o principal conceito-chave que emerge desta produção do cinema 

nacional é o de território, bem como o tema da produção desigual da cidade. 

 

A linguagem e as formas de tratamento presentes em “Cidade de Deus” expressam as vivências de uma parte 

dos habitantes das favelas cariocas. Além disso, as estruturas materiais apresentadas pelo filme são 

características das comunidades, como ruas estreitas, becos, moradias simples e precariamente construídas, 

fazendo parte da cidade que se reproduz à margem das políticas públicas urbanas. 

 

Os conflitos ocasionados por choques culturais, pelas diferenças sociais, raciais e étnicas possibilitam 

introduzir, em sala de aula, o debate sobre temas como pluralidade cultural e tolerância entre pessoas e grupos 

distintos em uma mesma sociedade. 

 

Os filmes comerciais de origem estrangeira são excelentes recursos educativos porque, ao retratarem lugares e 

culturas distantes, conseguem representar ideologicamente o outro sem incorrer em simplificações de culturas 

e lugares, abrindo mão do olhar etnocêntrico em função do papel assumido pelo cinema como formador de 

opiniões e de valores. 

 

Muito presente nos filmes brasileiros, sobretudo a partir da década de 1970, a violência urbana é um tema que 

pode ser trabalhado na escola de forma interdisciplinar. Para a Geografia, interessam em particular as 

injustiças e as distorções da estrutura social, comumente abordadas nas produções do cinema nacional. 
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QUESTÃO 21 – Antônio Flávio Barbosa Moreira e Vera Maria Candau na publicação “Indagações sobre Currículo: 

currículo, conhecimento e cultura” (2007) elaboram uma discussão sobre o saber escolar, para tanto constroem as 

seguintes perguntas: Que aspectos caracterizam o conhecimento escolar? Quem o constrói? Onde? Poderíamos 

acrescentar ainda: Quais são as possibilidades de diálogo entre os saberes escolares e acadêmicos? Quais as 

interações e diferenciações?  

Partindo das questões apontadas pelos autores(as) analise as afirmações sobre a Geografia escolar e aponte a 

alternativa INCORRETA: 

 

Enquanto componente curricular da Educação Básica, a Geografia Escolar não é uma simplificação da ciência 

geográfica, e, ainda que possua relação direta com ela, não está subordinada ao que lhe é prescrito na 

academia. 

 

A Geografia Escolar tem como perspectiva a apropriação de conteúdos que são elaborados no campo 

acadêmico, escolhidos e ressignificados, tendo em vista a formação da cidadania. 

 

As escolas, por meio dos professores, trabalham os conteúdos do arcabouço teórico dessa ciência que são 

pertinentes à prática da cidadania e que são transpostos a um contexto específico, que confere à Geografia 

Escolar certa propriedade e peculiaridade em sua abordagem. 

 

Ela é feita pelo professor, num contexto de interação dialógica com seus alunos, que são partícipes do processo 

de construção coletiva do conhecimento, e são, portanto, sujeitos numa situação em que o papel do professor 

é de mediação. 

 

Não há uma relação de correspondência nas trajetórias da Geografia Acadêmica e da Geografia Escolar, pois, 

ainda que guardem suas identidades e especificidades, não se cruzam e interpenetram. 

 

QUESTÃO 22 – Iniciada em 2015 e finalizada em 2018, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é objeto de 

controvérsias desde a sua justificativa até a implementação, passando, inclusive, pela sua concepção e os processos 

de construção. Uma dessas controvérsias está, por exemplo, na questão das “competências” e “habilidades” que 

sustentam pedagogicamente e politicamente a BNCC. Segundo o próprio texto da Base, o foco no desenvolvimento 

de competências se justifica, porque esse enfoque: 

 

Está alinhado às concepções de aprendizagem indicadas pela Sociedade Americana de Psiquiatria e Sociedade 

Brasileira de Neurociência. 

 

É adotado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e utilizado pelo Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos. 

 

Está vinculado às diretrizes curriculares científico-culturais difundidas da Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura. 

 

É apontado como o mais apropriado para a juventude brasileira pela Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação. 

 

Está pautado nas metas educacionais da Organização Mundial do Comércio e nas diretrizes sociais do Fundo 

Monetário Internacional. 
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QUESTÃO 23 – “A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço - o sítio das avencas de minha mãe -, 

o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o meu primeiro mundo. Nele, engatinhei, balbuciei, me pus de pé, 

andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva, por 

isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os ‘textos’, as ‘palavras’, as "letras” daquele contexto em 

cuja percepção rio experimentava e, quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber – se encarnavam 

numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia apreendendo no meu trato com eles nas minhas 

relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais”. 

O trecho acima foi extraído do livro “A importância do ato de ler”, de Paulo Freire, publicado pela primeira vez em 

1981. A argumentação do autor sobre suas experiências espaciais e a alfabetização se articulam com concepções 

presentes na geografia e em especial na geografia escolar. 

Assinale a alternativa que melhor apresenta essa articulação: 

 

Segundo Yves Lacoste, a geografia dos professores cumpre uma função de ocultar as relações de poder, na 

medida em que omite elementos fundamentais de leitura das desigualdades a partir das análises espaciais. 

 

De acordo com a geografia crítica, os conhecimentos espaciais são fundamentais para desvendar máscaras 

sociais, o que leva o conteúdo de geografia ensinado nas escolas das massas a ter essa função política. 

 

Segundo Milton Santos, o cotidiano é uma dimensão do espaço, o que faz com que as experiências e os 

conhecimentos espaciais dos estudantes sejam importantes para o trabalho do professor de geografia nas 

escolas. 

 

De acordo com a geografia humanista, o professor deve se dedicar a ensinar aos alunos da educação básica os 

aspectos culturais, os sentimentos, as percepções as significações do espaço. 

 

Segundo a geografia cultural, o estudo da paisagem é o elemento central do trabalho na geografia nas salas de 

aula, como forma de ensinar aos estudantes as categorias e os conceitos básicos da ciência geográfica. 

 

QUESTÃO 24 – As relações entre a geografia escolar e a acadêmica são marcadas por hierarquias e assimetrias de 

poder. Vale lembrar que a geografia já figurava como disciplina escolar no século XIX, antes mesmo de ser 

institucionalizada como disciplina acadêmica, na primeira metade do século XX. Porém, a partir dos anos 1930, com a 

formação dos primeiros professores de geografia pela universidade, para trabalhar na educação básica, podemos 

dizer que passamos, cada vez mais, a incorporar a ideia de que a universidade “forma” ou “produz” o profissional 

para a educação básica. 

Uma noção pedagógica que colabora para alimentar as relações assimétricas entre ambas é: 

 

A de complexidades crescentes, desenvolvida por Jean Piaget, que leva a considerar a educação básica uma 

etapa inicial do desenvolvimento de conhecimentos que são mais complexos no nível das universidades. 

 

O de livre expressão, apresentado por Celestin Freinet, que enfatiza as necessidades do ser humano de se 

comunicar e se expressar em diferentes linguagens, o que exclui os conhecimentos científicos da escola básica. 

 

A de transposição didática, proposta por Yves Chevallard, que consiste em um conjunto de deformações e 

transformações adaptativas que sofrem os saberes científicos até serem objetos de ensino nas salas de aula. 

 

O de mediação, desenvolvido por Lev Vygotsky, que é o processo característico da relação do homem com o 

mundo e com os outros homens, o que torna a escola um campo de aplicação dos conhecimentos científicos. 

 

A de experiência, apresentada por John Dewey, que é compreendida como uma fase da natureza pela qual 

ocorre a interação entre o ser e o ambiente, o que deixa em segundo plano os conteúdos científicos nos 

currículos. 
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QUESTÃO 25 – A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi construída de maneira fragmentada: a BNCC do Ensino 

Fundamental foi concluída e apresentada cerca de um ano antes da parte referente ao Ensino Médio. No entanto, ela 

é um documento único e que incide diretamente sobre a forma de organizar os conhecimentos trabalhados nas 

escolas. Sobre a geografia na BNCC, podemos dizer que: 

 

Ela só aparece como disciplina escolar no Ensino Fundamental, enquanto no Ensino Médio ela foi excluída dos 

currículos escolares. 

 

Está tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio como disciplina escolar, na área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

Ela aparece no Ensino fundamental como disciplina de Ciências da Natureza e no Ensino Médio dentro das 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

Está presente no Ensino Médio, na mesma área do conhecimento de História, Filosofia e Sociologia, sem ser 

identificada como disciplina escolar. 

 

Ela é disciplina na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Ensino Médio e no Ensino Fundamental está 

nas competências das Ciências Humanas 

 

QUESTÃO 26 – Aziz Nacib Ab’Sáber foi um dos maiores nomes da geografia brasileira. Sua produção científica e 

atuação profissional ultrapassaram os limites do campo da geografia acadêmica, tendo sido consultor do governo 

federal, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), além de ser citado em livros didáticos. 

Em suas pesquisas e análises, construiu conceitos importantes, como o de: 

 

“espaço total”, que significa a acumulação das ações antrópicas sobre ações antrópicas de diferentes épocas, e 

sobre uma natureza que é a base, é o suporte ecológico de todas as atividades. 

 

“sistema natural”, que é uma área delimitada e dotada de uma individualidade, sobre a qual deve se 

desenvolver o trabalho do geógrafo com as ferramentas técnicas e metodológicas que a ciência disponibiliza. 

 

“justiça socioambiental”, que se define como a expressão da desigualdade social na apropriação do ambiente e 

de seus recursos e que serve como instrumento analítico para compreender os usos do espaço. 

 

“unidade geossistêmica”, que é o resultado da combinação de fatores geológicos, climáticos, geomorfológicos, 

hidrológicos e pedológicos, associados a certos tipos de exploração biológica e socioeconômica. 

 

“geomorfologia antrópica”, que diz respeito aos processos e produtos da atuação da sociedade como agente 

geomorfológico, seja nas dinâmicas da urbanização, seja nas apropriações do espaço nas atividades agrícolas. 
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QUESTÃO 27 – “O fato de se treinar professores em cursos intensivos e de se colocar equipamentos nas escolas não 

significa que as novas tecnologias serão usadas para melhoria da qualidade do ensino. Em escolas informatizadas, 

tanto públicas como particulares, tenho observado formas de uso que chamo de inovação conservadora, quando uma 

ferramenta cara é utilizada para realizar tarefas que poderiam ser feitas, de modo satisfatório, por equipamentos 

mais simples (atualmente, usos do computador para tarefas que poderiam ser feitas por gravadores, retroprojetores, 

copiadoras, livros, até mesmo lápis e papel). São aplicações da tecnologia que não exploram os recursos únicos da 

ferramenta e não mexem qualitativamente com a rotina da escola, do professor ou do aluno, aparentando mudanças 

substantivas, quando na realidade apenas mudam-se aparências”. 
(CYSNEIROS, Paulo Gileno. Novas tecnologias na sala de aula: melhoria do ensino ou inovação conservadora? In Informática Educativa – 

UNIANDES – LIDIE. Vol. 12, Nº, 1, 1999. Pp11-24) 

O texto acima foi publicado há vinte anos e já alertava para a valorização das então chamadas “novas tecnologias” na 

educação, como ferramentas e sem alterar as concepções de aula e de educação.  

Abaixo, assinale a alternativa que melhor exemplifica a “inovação conservadora” apontada pelo autor: 

 

Um professor faz uma pesquisa na Internet sobre regiões brasileiras; separa as melhores imagens, mapas e 

trechos de textos para preparar a sua aula; então, organiza uma sequência e prepara a sua apresentação, 

utilizando recursos de projeção e softwares de exposição, como os de projeção de slides; por fim, disponibiliza 

o material da aula para os alunos, por meio de um grupo de email. 

 

Em uma escola, na periferia de Juiz de Fora, o professor propõe aos estudantes um trabalho sobre a produção 

desigual do espaço urbano, no qual os estudantes saem a campo para fazer registros com seus celulares; 

posteriormente, em sala de aula, discutem os conteúdos das suas filmagens. A partir daí organizam um roteiro 

e produzem coletivamente um documentário sobre o tema. 

 

Uma professora organiza com a turma a construção de um blog sobre climatologia; propõe que os alunos 

produzam textos sobre elementos do clima para a página inicial; depois, orienta os alunos para alimentarem o 

blog com informações diárias sobre o tempo na cidade; a cada semana, debate com os alunos, em aula as 

informações postadas e a sequência das observações. 

 

Em uma aula sobre estrutura de população, o professor constrói com os alunos um questionário de pesquisa 

para fazerem um experimento de recenseamento no bairro da escola; demanda, então, que os alunos façam a 

pesquisa, armazenando os dados nos celulares, referenciando as residências no Google Maps; ao retornarem, 

sistematizam coletivamente os dados e debatem os resultados. 

 

Uma professora propõe um trabalho sobre paisagem; solicita aos alunos que capturem fotografias, editem as 

imagens e depois compartilhem em redes sociais; depois, pede aos alunos para inserirem legendas 

interpretativas das imagens para a leitura da paisagem; além disso, os alunos devem escrever um texto 

coletivo, utilizando as ferramentas de autoria, como, por exemplo, as wiki. 
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QUESTÃO 28 – “Uma curiosidade um tanto infantil talvez possa nos ser altamente reveladora. Afinal, o adjetivo 

pátrio, aquele que nos indica origem ou procedência de alguém, geralmente se expressa pelos sufixos ense ou ês ou, 

ainda iano. Assim, temos o francês, o português, o inglês entre tantos. Ou ainda, o italiano, o peruano, o 

venezuelano, equatoriano entre outros tais. Há ainda outras variações, como o paraguaio o guatemalteco, que nos 

parecem muito originais e para os quais não encontramos paralelo. O mesmo se passa com brasileiro. Embora os 

franceses nos chamem bresilien, os ingleses brazilian e os italianos brasiliano, nós, insistimos em nos chamar 

brasileiros usando esse sufixo eiro que não se aplica a nenhum outro adjetivo pátrio. E, aqui entre nós, também 

usamos o mesmo sufixo eiro para indicar a origem ou a procedência de quem nasceu em Minas Gerais: o mineiro. A 

palavra ‘brasileiro’ designava, no período colonial, aquele que vivia de explorar e fazer comércio com o pau-brasil, 

madeira de cor de brasa de grande valor comercial à época. O sufixo eiro, nesse caso, tem, entre outras funções, a de 

assinalar uma ação ou uma função como em madeireiro, mineiro, pistoleiro, grileiro ou garimpeiro. Todavia, o 

adjetivo pátrio brasileiro indica a origem colonial dos que aqui chegavam e o que vinham fazer aqui”. 
(PORTO-GONÇALVES, C. W. Quem nasce no Brasil é o que mesmo? A Página da Educação, n. 181, ano 17, ago/set 2008.) 

No trecho acima, Porto-Gonçalves se utiliza da etimologia para lançar um debate sobre relações espaciais, no Brasil. 

Assinale a opção que melhor expressa essa relação apontada pelo autor: 

 

A principal característica da construção da nacionalidade brasileira tem sido o sentimento de pertencimento à 

terra, da construção de uma tradição ancestral com o território nacional. 

 

O elemento central da identidade do brasileiro é a produção de uma particularidade da combinação entre 

natureza, sociedade e cultura, que se articulam e constroem uma unidade. 

 

A origem da brasilianidade está na racionalidade decorrente do conhecimento compartilhado de uma 

historicidade e uma espacialidade inerentes às individualidades dos cidadãos. 

 

O aspecto mais importante da identidade nacional é a conjugação da ideia de harmonia racial e negação 

sistemática das profundas desigualdades socioespaciais históricas brasileiras. 

 

A racionalidade exploratória orientadora das formas de ocupar o território nacional tem relação com a 

formação do caráter e da ideia de nacionalidade dos sujeitos que nascem no Brasil. 

 

QUESTÃO 29 – “A água nos países andinos como Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile e o norte da Argentina não é 

um recurso hídrico, mas um ser vivo. Quando uma comunidade tem que utilizar água de um poço, lagoa, rio, morro 

nevado, vai até a fonte e fala com ela. É uma relação de vida, não é como na cidade em que as pessoas vivem da 

água, lá as pessoas convivem com a água, é outra dimensão humana e de vida”. 
(Oscar Rivera, 18/05/2015, em entrevista ao Opera Mundi.) 

A fala do boliviano Oscar Rivera revela uma concepção de espaço e da relação entre sociedade e espaço. Marque a 

opção que corresponde à declaração de Rivera: 

 

A disputa pelos usos do espaço é uma disputa entre diferentes sentidos, demandas e visões de mundo. 

 

O dilema do capitalismo é a contradição entre a produção eficiente e a concentração de riquezas. 

 

A produção do espaço está relacionada ao domínio das técnicas e das formas de organização. 

 

O conflito é expressão da democracia nas relações capitalistas de produção social do espaço. 

 

A definição da abordagem espacial é secundária na estruturação das lutas dos movimentos sociais. 
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QUESTÃO 30 – “O mapa do GPS de navegação do taxista deixa aflorar, na sua persistência, a transferência de valores 

humanos presentes nas relações sociais para alguma coisa que esteja fora dela. A tecnologia avaliza a honestidade do 

taxista, uma vez que esta última foi perdida ao longo da história dos táxis e taxistas nas grandes cidades brasileiras. 

Aprendemos a desconfiar das palavras dos taxistas e de seus itinerários e então alguns taxistas recorrem ao mapa 

como garantia. Uma garantia, uma honestidade, deslocada do corpo e da palavra e localizada num objeto externo ao 

taxista; este deseja que o mapa prove sua honestidade. 

É claro que as geotecnologias têm seu papel na otimização dos deslocamentos. A logística é o principal motor de seu 

desenvolvimento porque transmuta o território em componente da produção. Assim, o GPS em táxis cumpre seu 

papel de apontar o melhor caminho (leia-se, o mais rápido) dentro do paradigma da compressão espaço-tempo na 

metrópole”. 
(GIRARDI, Gisele. Mapas desejantes: uma agenda para a Cartografia Geográfica. Pro-Posições, Campinas, v. 20, n. 3 (60), p. 147-157, set./dez. 

2009.) 

O parágrafo acima descreve uma situação da vida comum, na qual a geotecnologia se faz presente. Marque a opção 

que mostra uma reflexão que a autora indica, a partir desse trecho: 

 

As geotecnologias tornam o uso dos mapas obsoleto, restrito a um tempo passado no qual os deslocamentos 

eram mais lentos. 

 

Os usos cada vez mais possíveis das geotecnologias estão nos permitindo conhecer espaços que estavam 

ocultos. 

 

As relações sociais estão sendo mediatizadas pelas tecnologias e isso limita e conforma as nossas experiências 

espaciais. 

 

Os dilemas da apropriação do conhecimento espacial recaem sobre a possibilidade ou não de dominar as 

tecnologias. 

 

As potencialidades da geotecnologia na vida cotidiana estão acessíveis apenas para uma pequena parcela da 

população. 

 



 

 

 

 

 




