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INSTRUÇÕES: 
 
1) Esta PROVA ESCRITA contém 06 questões numeradas de 01 a 06, dispostas da seguinte maneira: 

a. As questões número 01 e 02 são questões GERAIS; 
b. As questões 03 e 04 são ESPECÍFICAS da linha de pesquisa Dinâmicas Sócio-Ambientais; 
c. A questão 05 e 06 são ESPECÍFICAS da linha de pesquisa Dinâmicas Sócio-Espaciais. 

2) Todos os candidatos devem responder a 01 questão geral, a escolher. 

3) O candidato deverá responder a 01 questão específica, a escolher, independente da linha de pesquisa a 
qual se inscreveu. 

4) As questões devem ser respondidas a partir da bibliografia indicada no Edital de Seleção. 

5) Não será permitida a consulta bibliográfica durante a realização da prova. 

6) Escreva e assine seu nome nos espaços próprios ao final desta folha. É proibido escrever seu nome em 
qualquer outro lugar do caderno de questões ou folhas de resposta ou fazer qualquer marca que 
identifique o candidato. 

7) O tempo disponível para esta prova é de quatro horas. 

8) Quando terminar a prova, entregue ao aplicador este CADERNO DE QUESTÕES e as FOLHAS DE 
RESPOSTA e certifique-se que foram grampeados juntos. 

9) Você somente poderá deixar o local de prova após decorridas duas horas do início da sua aplicação. 

10) Você será desclassificado do processo seletivo caso: utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou 
relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta 
de qualquer espécie; se ausente da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou as 
FOLHAS DE RESPOSTA antes do prazo estabelecido; aja com incorreção ou descortesia para com 
qualquer participante do processo de aplicação das provas; se comunique com outro participante, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; apresente dado(s) falso(s) na sua identificação 
pessoal. 
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QUESTÕES GERAIS: 

 

01. A partir de sua constituição como ciência a Geografia se apropriou das concepções de homem e 
natureza forjadas no seio da modernidade, consolidando-se como uma ciência da relação 
homem/natureza. Discorra sobre como a Geografia incorporou tais concepções e apresente um dos 
desafios epistemológicos daí decorrente. 
 
02. Ao longo da história do pensamento geográfico o conceito de território foi adquirindo diferentes 
concepções refletindo as distintas filiações teóricas e metodológicas de autores e matrizes de pensamento. 
Escolha e debata as concepções de território enfatizando os aspectos centrais do conceito em correlação a 
perspectiva teórica e metodológica que o subjaz. 
 
QUESTÕES ESPECÍFICAS: SÓCIO-AMBIENTAL 

 

03. Uma visão integrada do quadro físico-territorial brasileiro implica em esforço de abstração e integração 
de grande vulto em função de fatores como a dimensão territorial, a diversidade de paisagens existentes, a 
passagem por vezes difusa de um domínio de paisagem para outro, a presença de enclaves paisagísticos 
fora de sua área nuclear, a sobreposição de elementos azonais e zonais em um único domínio, entre outros 
quesitos. Uma proposta de organização do mostruário dos domínios de paisagens tropicais existentes no 
território brasileiro e de representação em macroescala bastante influente na cultura geográfica brasileira 
foi emitida pelo geógrafo Aziz Nacib Ab’Sáber. Com base em tais premissas, pede-se uma discussão em 
perspectiva integrada de dois domínios, a escolher, entre aqueles propostos pelo autor supramencionado, 
inter-relacionando os aspectos biofísicos com o uso e ocupação da terra e suas implicações para o quadro 
ambiental. 
 
04. Entre as repercussões da incorporação da abordagem sistêmica ao arsenal teórico e metodológico da 
Geografia, a concepção acerca de geossistemas tem sido das mais seminais. Surgida na antiga União 
Soviética sob a égide do geógrafo Viktor Sochava e posteriormente disseminada na cultura geográfica 
francesa por intermédio de Georges Bertrand, tal concepção vem evoluindo ao longo das últimas décadas e 
subsidiando grande número de trabalhos voltados para a análise da evolução e dinâmica da paisagem e 
para o planejamento do uso da terra. Propõe-se então que se discorra de forma coerente a respeito do 
significado do geossistema e de suas aplicabilidades no planejamento da paisagem. 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS: SÓCIO-ESPACIAL 

 

05. David Harvey afirma que “temos vivido nas duas últimas décadas uma intensa fase de compressão do 
tempo-espaço que tem sido um impacto desorientado e disruptivo sobre as práticas político-econômicas, 
sobre o equilíbrio do poder de classe, bem como sobre a vida social e cultural” (HARVEY, D. Condição pós-
moderna. São Paulo: Loyola, 1991, p. 257). 
Com base na bibliografia indicada, relacione o processo de compressão tempo-espaço com a transição para 
a acumulação flexível e suas repercussões nas esferas da produção, da circulação e do consumo, bem como 
na dinâmica dos lugares. 
 
06. “É necessário concordar com Antônio Gramsci (1996) que a questão regional é necessariamente uma 
questão do Estado, na medida em que sua relação passa necessariamente pela composição do bloco no 
poder e pelas medidas de políticas públicas que afetam a economia nacional e a distribuição territorial da 
renda” (EGLER, C. “Questão regional e a gestão do território no Brasil”. IN: CASTRO, I. et al. Geografia: 
conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1995, p. 209). 
O fragmento acima ilustra a importância da questão regional e da instrumentalização da regionalização 
como elementos constituintes da estrutura do poder do Estado. Explique, com base nos conceitos de região 
e território, como ocorre corretamente essa relação no Brasil. 


