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923 – Geografia – Licenciatura/Bacharelado  

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais 
somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço 
para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos 
deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 5.6.3 do Edital 
57/2019. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o 
atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 
qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, 
respeitar o subitem 5.6.5 do Edital 57/2019. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 
7.17 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 7.18 do Edital 57/2019. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos item 7.19 a. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 7.19 do Edital 57/2019. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de 
Questões de prova e o Cartão-Resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - Observe a imagem abaixo: 
 

 
 

A partir da imagem, assinale a alternativa correta. 
 

a) A imagem corresponde a um mapa físico com as regiões naturais. 
b) De acordo com as convenções cartográficas, a rosa dos ventos deveria estar junto à legenda do mapa. 
►c) O mapa com as regiões brasileiras apresenta as divisões políticas por Unidades da Federação do território representado. 
d) A capital que se situa mais a leste do território brasileiro é Rio Branco. 
e) De acordo com a escala utilizada no mapa, cada 1 centímetro equivale a 500 quilômetros. 

 
 
02 - Segundo Carlos Walter Porto-Gonçalves existe, em relação ao aquecimento global e ao efeito estufa, “um 

entrecruzamento dos interesses de grupos econômicos poderosos com as decisões políticas que devem visar o 
interesse público. […] pelo simples fato de serem grandes, esses grupos econômicos têm poder suficiente para influir 
amplamente nos destinos de todos e cada um e, como vemos, nos destinos do planeta”. Essa afirmação só é certa se:  

 

a) tomarmos em conta apenas a primeira metade do século XX. 
b) consideramos países onde a pesquisa científica relacionada a esses temas não tem financiamento público. 
c) nos referimos a grupos econômicos ligados a indústrias contaminantes. 
►d) entendermos as contradições entre capitalismo e democracia, e como se tomam as decisões em âmbitos internacionais 

por instituições que não foram escolhidas democraticamente. 
e) tomarmos em conta apenas países subdesenvolvidos. 
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03 - As políticas neoliberais no mundo têm aumentado a feminização da pobreza de formas diversas, sendo uma causa 
para tanto:  

 

a) a maior concorrência entre as mulheres no mercado de trabalho. 
►b) o aumento do número de mulheres com responsabilidades como chefes de família e salários mais baixos. 
c) mulheres com menos tempo de estudo em todos os países. 
d) aumento do número de filhos por família. 
e) aumento de juros nos empréstimos dedicados aos programas de criação de renda para as mulheres. 

 
04 - A paisagem “[…] é marcada pelas técnicas materiais que a sociedade domina e moldada para responder às convicções 

religiosas, às paixões ideológicas ou aos gostos estéticos dos grupos.” (CLAVAL, 2001, p. 14). A abordagem 
geográfica que se desenvolveu a partir do interesse por esses elementos da paisagem é a: 

 

a) quantitativa. 
b) ambiental. 
c) epistemológica. 
►d) cultural. 
e) teorética. 

 
*05 - O clima urbano se configura como uma variável fundamental no planejamento ambiental das cidades por meio da 

variável: 
 

a) tamanho da cidade. 
b) latitude em que está localizada a cidade. 
c)  riqueza ou pobreza da cidade. 
d) investimentos públicos para combater episódios climáticos extremos (tsunamis, furacões, etc.). 
e) gerenciamento do conforto térmico, qualidade do ar e meteoros de impacto. 

 
06 - “A água bruta não é uma commodity, como o petróleo, uma vez que não existe um mercado disposto a consumir grandes 

quantidades de água a um preço que compense os custos de transporte. Uma pessoa come cerca de 1200 litros de água nos 
alimentos que consome, ou seja, 500 vezes mais do que bebe em um dia. Nesse sentido, é muito improvável que essa pessoa 
possa pagar pela água que come o mesmo que pela água que bebe” (Jerson Kelman, ANA).  

 

 A partir dessa reflexão, é correto afirmar: 
 

a) Os países com recursos hídricos abundantes têm garantida a soberania alimentar. 
b) A privatização dos recursos hídricos melhora a gestão da água dedicada à produção de alimentos. 
c) Não há correlação entre consumo de água e produção de alimentos já que a percentagem de uso de água para a 

agricultura em escala mundial é menos do 25% em média. 
►d) Os processos de estrangeirização das terras significam também processos de apropriação de recursos hídricos. 
e) Os países que mais exportam alimentos são os países com maior excedente hídrico. 

 
07 - Sobre o conceito de paisagem na Geografia, assinale a alternativa correta. 
 

a) Na Geografia Física, o conceito de paisagem foi substituído ao longo do tempo pelo de natureza. 
b) A paisagem natural e a paisagem cultural são unidades independentes. 
►c) A paisagem é uma representação do espaço em um certo período histórico. 
d) A identidade de uma paisagem ocorre por uma sobreposição lógico-matemática entre as esferas naturais e culturais. 
e) A paisagem geográfica é o produto da interação entre o georelevo e os geosímbolos. 

 
08 - As áreas verdes “[…] englobam locais onde predominam a vegetação arbórea, praças, jardins e parques, e sua distribuição 

deve servir a toda a população, sem privilegiar qualquer classe social e atingir as necessidades reais e os anseios para o lazer, 
devendo ainda estar de acordo com a sua estrutura e formação (como idade, educação, nível socioeconômico). Por isso, a 
localização, o tamanho, a destinação e a infra-estrutura das áreas verdes nos assentamentos urbanos devem ser o resultado 
de um planejamento criterioso e de visão holística, para que se obtenha o equilíbrio requerido.”  
(MORERO, A. M.; SANTOS, R. F.; FIDALGO, E. C. C. PLANEJAMENTO AMBIENTAL DE ÁREAS VERDES: ESTUDO DE CASO EM CAMPI-
NAS–SP. In: Revista do Instituto Florestal, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 19-30, jun. 2007. Disponível em: https://www.infraestruturameio 
ambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/publicacoes-if/revista-do-if/. Acesso em 11/07/2019).  

 

 Levando em consideração o texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

 (   ) As áreas verdes podem ser pensadas sob três perspectivas: paisagem voltada ao lazer, à conservação ambiental 
e à educação. 

(   ) Por valorizarem o solo urbano, as áreas verdes devem ser criadas nas áreas da cidade que permitam um maior 
crescimento imobiliário. 

(   ) A criação de áreas verdes relaciona-se à qualidade de vida dos habitantes. 
(   ) O planejamento para a criação de áreas verdes nas áreas urbanas deve considerar as características físicas do 

lugar, as necessidades sociais e as prioridades políticas da comunidade. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – V – F – V. 
d) F – V – V – F. 
►e) V – F – V – V. 

 

*Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
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09 - Para Paul Claval (2001, p. 296), os espaços humanizados superpõem múltiplas lógicas, pois são em parte funcionais, 
em parte simbólicos. Para o autor, a cultura marca os espaços de diversas maneiras. Sobre a relação entre a cultura e 
o espaço, assinale a alternativa correta. 

 

a) As sociedades dispõem do mesmo arsenal de conhecimentos e técnicas, o que torna o mundo contemporâneo um espaço 
homogeneizado pela cultura estandardizada global. 

b) As semelhanças nos modos de vida na contemporaneidade são consequência da ultraconectividade entre todas as 
sociedades do planeta. 

►c) A cultura ajuda a conceber os espaços através das representações que dão sentido ao grupo, ao meio em que o grupo 
vive e aos indivíduos. 

d) Por dominarem as mesmas tecnologias, todos os membros de uma sociedade possuem as mesmas capacidades de deixar 
seu registro sobre o espaço. 

e) Os estilos de vida adotados nas cidades são semelhantes, o que viabiliza a interpretação dos espaços humanizados 
segundo critérios puramente funcionais. 

 
10 - Sobre os problemas ambientais atuais relacionados à Revolução Verde, considere os seguintes tópicos: 
 

1. Contaminação genética. 
2. Contaminação por plásticos. 
3. Desmatamento. 
4. Concentração fundiária. 

 

São problemas ambientais relacionados à Revolução Verde: 
 

►a) 1 e 3 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c)  2 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 

 
11 - Segundo Rogério Haesbaert (20139, a identidade territorial na metrópole está condicionada por uma rede de relações 

em escala mundial, pela síntese entre pessoas vindas de locais muito diferentes e pela junção de diferenças. Nesse 
sentido, a identidade territorial metropolitana: 

 

a) é um acúmulo de vivências cotidianas. 
b) está vinculada à paisagem metropolitana. 
►c) reflete um sentido global do lugar. 
d) está delimitada pelos conflitos metropolitanos. 
e) reforça o sentido de tribo urbana. 

 
12 - A “produção do espaço pode se referir tanto a sua (re)produção, nos marcos do modelo social hegemônico, capitalista 

e heterônomo, quanto à emergência de novas significações, novas formas e novas práticas” segundo Marcelo J. Lopes 
de Souza (2013). O conceito que mais se aproxima dessa noção espacial é: 

 

a) Paisagem natural. 
b) Região. 
►c) Território. 
d) Escala. 
e) Lugar. 

 
13 - O função das unidades de conservação na geopolítica da natureza é o de: 
 

►a) Reserva genética e de recursos naturais. 
b) Espaços de contemplação de uma natureza intocada. 
c) Lugares de alto interesse turístico. 
d) Laboratórios de pesquisa ao ar livre. 
e) Melhora da educação ambiental na sociedade. 

 
14 - Quanto à produção alimentar, considere os seguintes itens: 
 

1. Transporte ambientalmente irracional dos alimentos. 
2. Alimentos que se descartam antes de chegar ao processo de transformação. 
3. Alimentos que são eliminados nos supermercados. 
4. Número e quantidade elevados dos insumos utilizados. 

 

A ineficiência energética do modelo hegemônico de produção e comercialização de alimentos está relacionada ao(s) 
item(ns): 

 

a) 1 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 
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15 - A população mundial, segundo Milton Santos, precisou de vários milênios para alcançar um crescimento sustentado 
em função de: 

 

1. Progressos na navegação e no comércio. 
2. Aumentos na industrialização. 
3. Progressos da medicina 
4. Manutenção dos bens comuns (florestas, pastagens, etc.). 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
16 - Com relação à produção do espaço urbano, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O Estado, em suas diferentes instâncias de governo, é um agente da produção do espaço urbano. 
(   ) Os habitantes das cidades sofrem os efeitos da reprodução dos agentes hegemônicos da produção do espaço 

urbano (econômicos e políticos), resultando em processos como a segregação socioespacial e a vulnerabilização 
socioambiental. 

(   ) O Estado e os movimentos sociais são os agentes hegemônicos da produção do espaço urbano. 
(   ) Os proprietários de terrenos e empresas do setor imobiliário e da construção civil são classificados como agentes 

econômicos da produção do espaço urbano. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 
17 - “Com a difusão dos transportes e das comunicações, cria-se a possibilidade da especialização produtiva. Regiões se 

especializam, não mais precisando produzir tudo para sua subsistência, pois, com os meios rápidos e eficientes de transporte, 
podem buscar em qualquer outro ponto do país e mesmo do planeta aquilo de que necessitam”. (SANTOS, M. Metamorfoses do 
espaço habitado, 1988, p. 50).  

 

 A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Antes da possibilidade de especialização produtiva, a maioria das regiões produzia quase tudo de que necessitava 
para sua reprodução. 

2. A especialização funcional das áreas e lugares conduz à intensificação do movimento e à possibilidade crescente 
das trocas. 

3. Quanto maior a inserção da ciência e tecnologia em um lugar, mais esse lugar se especializa, aumentando o 
número, intensidade e qualidade dos fluxos que chegam e saem de uma área. 

4. O processo de especialização produtiva de um lugar pode conduzir à estagnação ou mesmo ao desaparecimento 
das cidades pequenas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
18 - Sobre o fenômeno da globalização, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) É um fenômeno de escala global, que acentua a independência dos países. 
(   ) Produz relações econômicas entre os países. 
(   ) Baseia-se nas novas tecnologias de comunicação e informação, na expansão do capital produtivo e financeiro em 

nível global e nos transportes. 
(   ) Causa transformações nas relações de trabalho e nas garantias de direitos básicos e impacta a forma como as 

pessoas se relacionam no cotidiano. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – V – F. 
►e) F – V – V – V. 
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19 - “A região é uma realidade concreta, física, ela existe como um quadro de referência para a população que aí vive. Enquanto 
realidade, esta região independe do pesquisador em seu estatuto ontológico. Ao geógrafo cabe desvendar, desvelar, a 
combinação de fatores responsável por sua configuração.” (COSTA GOMES, P. C. O conceito de região e sua discussão, 2008, p. 57).   

 

 A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Nos estudos regionais, é suficiente que a Geografia se ocupe em descrever as diferentes paisagens de modo a organizar 
um inventário das formas regionais. 

►b) A região é, ao mesmo tempo, o campo empírico de observação e o campo da verificação das relações gerais. 
c) A região natural é o quadro e o fundamento da Geografia, uma vez que é possível explicar a realidade a partir do estudo 

do ambiente. 
d) O trabalho de campo é uma prática secundária e dispensável nos estudos regionais. 
e) Atualmente, observa-se o fim das regiões pela homogeneização do espaço e pela uniformização das relações sociais. 

 
20 - Sobre as atividades industriais e os fatores de produção que influenciam a localização industrial, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) A mão de obra barata é um fator de produção importante para as indústrias de inovação tecnológica. 
b) Com o avanço dos meios de transporte e comunicação, as indústrias extrativas têm se instalado nos grandes centros, 

distantes das fontes de matérias-primas. 
►c) Infraestrutura de telecomunicações e de pesquisa científica e tecnológica são fatores consideráveis às indústrias de 

informática e de inovação tecnológica. 
d) A qualificação da mão de obra é um fator preponderante para que indústrias extrativistas se instalem nos centros urbanos. 
e) A indústria 4.0 privilegia a geração de empregos e renda. 

 
21 - “No âmbito das corporações as mudanças  locacionais, constantes em sua dinâmica, implicam, com frequência, em um 

processo de abertura de novas unidades e no fechamento de outras. Este processo leva, por sua vez, à seleção de lugares 
que no passado foram avaliados como sendo pouco atrativos para a implantação de unidades de corporação. Leva também ao 
abandono de lugares que anteriormente foram considerados atrativos e que efetivamente participaram da rede de lugares da 
corporação.”  

(Roberto Lobato Corrêa. Espaço, um conceito-chave da Geografia. 2008, p. 41). 
 

 Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O fechamento de unidades de uma corporação afeta também as interações espaciais dos lugares marginalizados, situados 
fora da rede de ligações internas à corporação. 

b) A marginalização espacial contribui para uma melhor qualidade dos empregos gerados via fechamento das unidades da 
corporação. 

c) O fechamento de uma unidade de corporação em um lugar disponibiliza mão de obra qualificada para a instalação de 
outra corporação. 

d) O processo de abertura de novas unidades de corporação se dá a partir de um estudo social, que busca lugares mais 
carentes que necessitem de desenvolvimento econômico e social. 

e) A lógica da localização das corporações está relacionada com a fidelização dos lugares em que se instalam. 
 
 
22 - O movimento por Justiça Ambiental promove: 
 

a) as melhoras das leis nacionais para o cuidado dos bens naturais. 
►b) as lutas sociais contra as desigualdades frente aos problemas socioambientais. 
c) a demanda de um tribunal internacional contra crimes ambientais de grande escala. 
d) o movimento estadunidense que luta pela preservação da natureza. 
e) o grupo de trabalho do Programa de Nações Unidas que busca a igualdade dos países frente aos problemas ambientais. 

 
 
23 - A segurança alimentar consiste em: 
 

a) Garantir a produção de alimentos por empresas nacionais. 
b) Focar em campanhas para um melhor consumo dos alimentos. 
c) Produzir alimentos adequados culturalmente. 
d) Produzir alimentos em pequenas quantidades e a preços acessíveis. 
►e) Melhorar a produção e distribuição de alimentos. 

 
24 - “Se o mundo hoje é marcado por processos de globalização, onde quem comanda são redes construídas pelas grandes 

corporações financeiras e do comércio transnacional, nem assim elas conseguem ter pleno controle sobre a organização do 
espaço planetário. Isto porque, além de algumas reações sociopolíticas e culturais contrárias à globalização, ocorre a 
proliferação de redes econômicas e de poder ilegais que o sistema formalmente instituído não consegue controlar ou cooptar 
totalmente” (HAESBAERT, R., 2013).  

 

 Sobre globalização, é correto afirmar que ela: 
 

a) está centrada em um processo de interação cultural. 
►b) intensifica processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. 
c) acelera os tempos e reduz as distâncias. 
d) permite um aumento geral dos conhecimentos e da comunicação. 
e) permite uma maior integração econômica entre diferentes blocos econômicos. 
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25 - “Os fluxos, de todo tipo – das mercadorias às informações pressupõem a existência das redes.” (Leila Christina Dias. 
Redes, emergência e organização. 2008, p. 148). Sobre fluxos, é correto afirmar: 

 

►a) A primeira propriedade das redes é a conexidade. 
b) Os nós das redes são canais de ligação entre os espaços de poder. 
c) Os organismos de gestão da rede possuem o potencial de conectar, portanto são incapazes de gerar exclusões. 
d) Instantaneidade e simultaneidade são qualidades atuais dos fluxos de matérias-primas e mão de obra. 
e) O estudo das redes pressupõe a noção de sistema, que considera os sistemas dinâmicos como um encadeamento de 

causa e efeito. 
 
26 - Observe as figuras A, B, C e D:  
 

 
  

 

 
 

 A partir das figuras, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A figura A apresenta a menor escala, a B e a C escalas intermediárias e a D a maior escala. 
(   ) Os conteúdos apresentados nas figuras A, B, C e D são distintos porque são empregadas escalas distintas. 
(   ) A figura A é representada por uma escala pequena e apresenta um recorte de área menor que as demais figuras. 
(   ) A figura B apresenta uma simplificação do arruamento ou quadras cuja escala e detalhamento é menor que na 

figura A; a figura C apresenta apenas o contorno da sede municipal pois sua escala não permite maior detalhe de 
informações, uma vez que está em escala menor que as figuras A e B. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
b) V – F – F – V. 
c) V – V – F – F. 
►d) F – V – F – V. 
e) F – V – V – F. 
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27 - “A fronteira entre os Estados Unidos e o México tem mais de 3.000 quilômetros, que vão do Pacífico até o Atlântico – mais ou 
menos a distância de carro entre São Paulo e Belém. Pode ser atravessada legalmente por 42 portos fronteiriços. Estima-se 
que um milhão de pessoas a cruzam legalmente nos dois sentidos todos os dias, para trabalhar, estudar ou passear. A fronteira 
teve épocas de auges de imigração ilegal e problemas de segurança. Mas a última década não foi uma delas.”  

 

(A única emergência na fronteira é Trump. EL PAIS, 16/02/2019. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/15/ 
internacional/1550256705_489260.html>, acesso em 10/07/2019).  

 

 A respeito das fronteiras, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os Estados Nacionais têm usado as fronteiras como fator de separação, buscando controle fiscal, econômico e 
político segundo seus interesses. 

2. A globalização promove movimentos migratórios e a inclusão socioeconômica e cultural. 
3. O caráter supranacional da ONU – Organização das Nações Unidas – a coloca como única instituição soberana 

para definir as políticas de abertura ou fechamento de fronteiras.  
4. A proposta de criação de um muro na fronteira dos EUA com o México faz parte da política antimigratória dos 

EUA. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
28 - “A escala não é uma categoria pré-existente, apenas à espera para ser aplicada, mas sim um modo de contextualizar 

concepções da realidade. Isso significa que diferentes escalas constituem e são constituídas através de uma estrutura histórico-
geográfica de interações sociais”  

(MARSTON, S., 2004).  
 

 Para estudar os conflitos geopolíticos ambientais (poluição marinha, mudanças climáticas, etc.), é necessário: 
 

a) analisar a escala global. 
b) priorizar uma interação escalar que privilegie a escala global, mas contemple até a escala local em uma hierarquia 

piramidal. 
c) focar as interações sociais, portanto, insistindo nas escalas da proximidade. 
►d) considerar uma relação entre escalas que considere da escala do corpo até a escala global com saltos escalares em várias 

direções e magnitudes. 
e) realizar um estudo de caso que não incorpore a análise escalar, análise esta mais adequada para processos migratórios. 
 

 
29 - “Ao longo da história da geografia, a paisagem foi considerada como sendo o resultado da inter-relação entre a esfera da 

natureza e da cultura, mediadas pelo trabalho” (VITTE, 2007).  
 
 Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Tal concepção gerou o aumento da visão dualista da Geografia, ou seja, a natureza separada da cultura. 
(   ) A paisagem na Geografia incrementou a percepção da complexidade do mundo. 
(   ) A partir dos estudos da paisagem, houve um fortalecimento da ideia de uma natureza como recurso. 
(   ) A referida ideia de paisagem produziu a percepção do homem por fora das leis da natureza. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
►b) V – F – V – V. 
c) F – V – V – V. 
d) F – F – F – V. 
e) V – V – V – F. 

 
30 - “Assume-se que o desenvolvimento sustentável não se resume à harmonização da relação economia-ecologia, nem a uma 

questão técnica. Ele representa um mecanismo de regulação do uso do território que, à semelhança de outros, tenta ordenar a 
desordem global. E, como tal, é um instrumento político.”  

(BECKER, B. A geopolítica na virada do milênio: logística e desenvolvimento sustentável, 2008, p. 295).  
 

 Em relação a desenvolvimento sustentável, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O desenvolvimento sustentável se apresenta como modelo de ordenamento do território. 
b) No discurso de sustentabilidade presente na regulação do território, estão os princípios da eficácia no uso dos recursos e 

da centralização das decisões. 
c) A gestão do território dentro de um modelo sustentável visa superar a crise do planejamento descentralizado associado à 

crise do Estado. 
d) A consciência ecológica como parâmetro da geopolítica mundial contribuiu para a aceleração do desenvolvimento de 

países, inserindo novas porções dos territórios nacionais no circuito produtivo. 
e) ONGs e movimentos sociais globais tornam-se componentes do Estado contemporâneo, que exerce sua autonomia na 

gestão do território. 
 


