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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 Castro, Gomes, Harvey, Santos e Souza, 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  

 

Segundo Claval (2012), frente à paisagem o geógrafo é ativo. Discuta a especificidade 

do olhar do geógrafo na análise da paisagem. 

 

Gabarito: 

 

A resposta deve abordar a especificidade do olhar do geógrafo antes de 1970 segundo Claval e 

Cosgrove relacionado ao olhar horizontal e vertical-cartográfica e a subsequente abordagem simbólica 

de paisagens contestadas. 
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2ª Questão optativa  

 

Como o conceito de destruição criativa contribui para compreender processos 

ambientais, sociais e políticos contemporâneos? 

 

Gabarito: 

 

Baseado em Harvey e Santos definir a concepção da destruição criativa e sua relação com a 

transformação de paisagens no capitalismo; considerar os impactos ambientais decorrentes das 

inovações tecnológicas; explicitar o conluio e o conflito entre capital, estados, indivíduos soberanos e 

solidariedades sociais, bem como o surgimento de regimes autoritários no contexto asiático. 

 

3ª Questão optativa  

 

A noção de rede tem se mostrado fundamental para compreender as dinâmicas espaciais 

da globalização. Discuta. 

 

Gabarito: 

 

A partir de Dias, Santos e Harvey a resposta deverá definir a noção de rede na Geografia e sua relação 

para a compreensão das dinâmicas da globalização como diferenciação espacial, seletividade espacial, 

competição espacial e compressão espaço-temporal. A resposta deve relacionar inovação nos meios 

de comunicação, redução de barreiras espaciais e diferenciação dos lugares. 

 


