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INSTRUÇÕES: 
 
1) Esta PROVA ESCRITA contém 03 questões numeradas de 01 a 03, dispostas da seguinte maneira: 

a. A questão número 01 é uma questão GERAL; 
b. A questão 02 é ESPECÍFICA da linha de pesquisa Dinâmicas Sócio-Ambientais; 
c. A questão 03 é ESPECÍFICA da linha de pesquisa Dinâmicas Sócio-Espaciais. 

2) Todos os candidatos devem responder a questão 01 (Geral). 

3) O candidato deverá responder apenas UMA questão específica: aquela correspondente à linha de pesquisa 
para 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 as provas, 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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01 – QUESTÃO GERAL: 
 
“A concepção que Ratzel possui de geografia deve muito a Humboldt e Ritter, que estudou atentamente, mas ela é 
estruturada por uma visão darwinista. Ratzel procura estabelecer as leis gerais que regem a influência do meio sobre 
os grupos humanos” (CLAVAL, Paul. História da Geografia, Edições 70, 2006, p.74) 
 
“Tendo por objeto uma categoria de caráter social, o caráter científico da geografia fica determinado pelo caráter de 
seu objeto. Ora, o espaço é essencialmente um ente social” (MOREIRA, Ruy. Pensar e Ser em Geografia, Contexto, 
2011, p. 64) 
 
A partir do exposto pelos autores elucidar como se desenvolveu a teoria geográfica na relação sociedade e natureza. 

 
 
02 – QUESTÃO ESPECÍFICA SÓCIO-AMBIENTAL: 
 
Dois anos depois da tragédia que matou mais de 900 pessoas na Região Serrana, a maior catástrofe natural já ocorrida 
no país, chuvas fortes voltaram a castigar o estado no mesmo mês de janeiro, provocando o transbordamento de pelo 
menos 9 rios de 3 regiões fluminenses, e deixando um morto, oito feridos e 1.845 desalojados ou desabrigados. Na 
opinião de especialistas, a falta de dragagem dos rios e de outras ações governamentais agravaram as consequências 
das já previsíveis chuvas de verão: durante todo o dia de ontem, o Sistema de Alerta de Cheias do Instituto do 
Ambiente (Inea) registrou risco de transbordamento em 14 rios da Baixada Fluminense. Outros 23 rios das regiões Sul 
Fluminense e Serrana estão em estágio de atenção. Professora do Instituto de Geociências da Universidade do Rio de 
Janeiro (UFRJ), a geógrafa Ana Luiza Coelho Netto afirma que, mais uma vez, o estado sofre com uma tragédia 
anunciada: 
 
- “É preciso definir as áreas com maior suscetibilidade de ocorrer estes movimentos de massa e adotar as medidas 
preventivas adequadas. Que metodologia tem sido usada nas obras de engenharia? Fizemos estudos para Angra dos 
Reis, apontamos as áreas com necessidade de intervenções imediatas. O estudo está na gaveta. As cidades nos sopés 
de montanhas estão cada vez mais vulneráveis, à mercê da irresponsabilidade das autoridades - criticou.” 
 

(O Globo, 4/1/2013) 
 

Considerando as atuais abordagens teórico-metodológicas da Geografia contemporânea evidencie possíveis 
contribuições da ciência no enfrentamento dos problemas ambientais. 

 
 
03 – QUESTÃO ESPECÍFICA SÓCIO-ESPACIAL 
 
“É então que a favor do capital financeiro a mídia toma conta da homogeneização cultural das paisagens e das 
sociedades. E cosmopolitiza o espaço. A mídia torna imitativo o regime alimentar, o estilo da moda, o gosto do 
consumo, exemplos clássicos da diversidade nas antigas civilizações, em hábitos uniformizados em escala planetária. 
(...) Aniquila a paisagem como expressão do aniquilamento da cultura. E engendra uma era de espaço tenso”. 
(MOREIRA, Ruy. Pensar e ser em geografia. São Paulo: Contexto, p. 55-56). 
 
“Esta nova ordem do capital recente ou global pode ser resumida por uma palavra: descentrada. O poder reside na 
coletividade em si, a qual pode ser acessada por uma quantidade de terminais. Esta é uma “hiper-realidade” de 
corporações descentradas, cidades descentradas, indivíduos descentrados, difícil de compreender e, portanto, difícil 
de contestar. (...) Os espaços de [Fredric] Jameson são os espaços do centro da cidade e dos shopping centers, 
‘viveiros da classe média alta’, mas em outros espaços fora desses recintos as pessoas ainda lutam, ainda se esquivam, 
ainda se refugiam” (THRIFT, Nigel. “Visando o âmago da região”, in: GREGORY, Derek et al. Geografia humana. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, p. 236-237). 
 
Os fragmentos acima propõem uma reflexão sobre a relação sociedade-espaço sob o modo de produção capitalista, 
com foco no período atual. Explique a natureza contraditória do processo de produção do espaço na era da 
globalização.  
 


