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Instruções 

1. O tempo de duração é de 4 (quatro) horas. 

2. A prova consta de 02 (duas) questões – 01 (uma) questão teórico-conceitual obrigatória e 01 (uma) 

a ser escolhida entre 03 (três) apresentadas como optativas. 

3. Não serão aceitas provas escritas a lápis. 

4. Não serão consideradas as respostas da folha de rascunho; todas as perguntas deverão ser passadas 

a limpo na folha de respostas. 

5. Não coloque nome na folha de respostas. Coloque apenas o seu número. 

6. Todo o material deve ser devolvido ao final da prova (enunciado, rascunhos, etc). 

 

 

Questão teórico-conceitual obrigatória 

 

Em diferentes abordagens da geografia, as noções de região e escala se articulam. 

Comente. 

 

Gabarito: 

 

Utilizando os autores da bibliografia básica Berry, Castro, Gomes, Hartshorne, Vidal de la Blache, 

Harvey e Santos, a reflexão deve articular a noção de escala à de região em diferentes abordagens da 

Geografia: antes da Geografia como disciplina, na Geografia Clássica, na Geografia Regional, na 

Geografia Teórica Quantitativa e na Geografia Crítica. 

 

Questões específicas da área de concentração - optativas 

 

1ª Questão optativa  

 

Quais os efeitos da automação sobre emprego, equidade social e representatividade 

política? 

 

Gabarito: 

 

Com base em Harvey (2010, 2016) discutir a automação como contradição fundamental entre mudança 

tecnológica, trabalho e reprodução do capital; inovações que visam controlar o trabalho; efeitos no 

emprego e na desigualdade social; possíveis intervenções do Estado e do capital relacionadas ao 

consumo; surgimento de instabilidade política e movimentos anti-capitalistas. 
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2ª Questão optativa  

 

Face às mudanças climáticas globais, como a geografia pode relativizar a narrativa 

dominante da globalização da natureza? 

 

Gabarito: 

 

Conforme Peet el al. discorrer sobre quatro abordagens relativas a mudanças climáticas globais 

apontando o especialista que trabalha em cada linha: mitigação da mudança climática global; 

adaptação à mudança climática; governança verde de baixo para cima e ecologia política crítica global. 

Conforme Harvey, Smith e O’Keefe tratar as teorias e metodologias para abordar a natureza nas 

ciências naturais e ciências humanas. 

 

3ª Questão optativa  

 

A observação da paisagem é uma prática que acompanha a geografia desde seus 

primórdios. Apresente diferentes maneiras de tratar a paisagem como objeto de análise 

da geografia humana. 

 

Gabarito: 

 

A resposta deve abordar as diferentes maneiras de tratar a paisagem na Geografia antes e depois de 

1970 conforme o texto de Claval; deve discutir a relação da paisagem natural à paisagem cultural vista 

em Sauer e Vidal de la Blache. Em relação a Geografia pós-1970 deve ser considerada a dimensão 

simbólica da paisagem seja ela hegemônica ou expressiva de diferentes grupos sociais conforme 

Claval, Cosgrove e Berque. 


