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1ª QUESTÃO (Valor total: 20 pontos) 

O candidato deverá elaborar um texto, com suporte teórico, sobre o significado do espaço geográfico 
ressaltando a relação sociedade/natureza na perspectiva de que este é um produto social e que é 
resultado de um processo histórico. Deverá também desenvolver a idéia de que conhecer o espaço 
significa procurar compreender o valor que ele representa para a sociedade, considerando que o 
valor do espaço e a relevância de seu estudo se expressam em, pelo menos, duas direções. A 
primeira diz respeito ao valor estratégico que o espaço encerra em si, derivando daí a importância 
para as relações de poder inerentes a qualquer sociedade. A segunda direção refere-se ao exercício 
da cidadania, uma vez que qualquer cidadão é territorializado. Esta dupla direção permite-nos o 
reconhecimento de que a vida social – em seus aspectos econômico, político-militar ou cultural-
ideológico – é espacialmente construída. 
 
2ª QUESTÃO  (Valor total: 20 pontos) 

Tanto para a escolha da foto 1 quanto da foto 2, o candidato deverá introduzir o texto tratando da 
relação sociedade/natureza, enfocando aspectos gerais do processo de degradação e/ou 
conservação do meio ambiente. 

Para a escolha da foto 1, deverão ser abordados também alguns aspectos específicos, tais como: 
• destruição da vegetação para expansão dos cultivos de soja, algodão e, mais recentemente, 

de milho, assim como o cultivo de pastagens artificiais para a criação de gado bovino; 
• aumento do escoamento superficial, decorrente da compactação do solo, formando ravinas; 
• aumento dos fluxos subsuperficiais, causando erosão em dutos (tunneling erosion), 

responsável pela formação e expansão de voçorocas; 
• perda de grandes volumes de solo agricultável e redução da fertilidade (perda de nutrientes 

minerais e orgânicos); 
• assoreamento de rios, reservatórios e barragens; 
• aumento do risco de enchentes em função da redução das taxas de infiltração da água no 

solo durante os meses mais chuvosos e diminuição da vazão dos mananciais nos meses 
mais secos; 

• destruição das matas ciliares ao longo dos rios, responsáveis pela estabilidade do curso e 
pela erosão das margens; 

• rebaixamento do lençol freático; 
• uso intensivo e sem critérios de máquinas agrícolas, além de insumos agrícolas que 

contaminam os mananciais de água, afetando a biodiversidade. 
 
Para a escolha da foto 2, deverão ser abordados também alguns aspectos específicos, tais como: 

• atividade extrativa conservacionista (extração do látex) ecologicamente correta, pois há 
preocupação em manter a vegetação original sem destruí-la, explorando-a naquilo que ela 
pode oferecer para o ser humano; 

• constitui a mais antiga base da economia regional; 
• atividade responsável por fornecer renda e subsistência para as populações ribeirinhas; 
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• atividade que assegura a conservação dos ecossistemas e sua biodiversidade em áreas 
povoadas há muitas gerações; 

• atividade que se reduz em função da destruição da floresta pelos projetos madeireiros e 
agropecuários; 

• resistência dos seringueiros (liderança de Chico Mendes) ao avanço das madeireiras e das 
fazendas sobre os seringais nativos levou à criação de reservas extrativas comunitárias; 

• incentivo ao extrativismo tem sentido social, ambiental e econômico, principalmente em novas 
e sofisticadas aplicações nas indústrias farmacêuticas e de alimentos. 

 
3ª QUESTÃO (Valor total: 15 pontos) 

O candidato deverá elaborar um texto que enfatize considerações e características gerais sobre o 
processo de globalização, o neoliberalismo e a Revolução Tecnocientífica, na perspectiva de 
estabelecer as relações com o foco em Brasil. Desta forma, deverá, também, discorrer criticamente, 
de forma sintética e analítica, sobre aspectos econômicos, políticos e culturais da crescente inserção 
do país nos fluxos da economia global, que vem repercutindo intensamente sobre as dinâmicas 
territoriais brasileiras, destacando aspectos ligados, por exemplo, à abertura econômica, às 
privatizações e às redes geográficas no contexto atual de um meio técnico-científico-informacional. 
 
4ª QUESTÃO (Valor total: 15 pontos) 

O candidato deverá apresentar, em um roteiro com tópicos, uma estrutura temática que revele 
preocupação conceitual sobre migrações internacionais e seus principais fatores determinantes, 
considerando seus aspectos econômicos, políticos e culturais. Deverá ressaltar, ainda, o sentido que 
a mobilidade populacional adquiriu nos últimos anos, destacando aspectos dos direitos humanos e 
da atual conjuntura internacional e abordando, de forma crítica, a posição dos autores citados, 
contrários às manifestações xenófobas. 
 
DISSERTAÇÃO (Valor total: 30 pontos) 

Na dissertação, serão valorizados os seguintes aspectos: 
• correção de conteúdo 
• pertinência ao tema 
• elaboração textual correta 
• sustentação teórica 
• competência argumentativa 
• capacidade de análise crítica 
• adequação das referências bibliográficas 


