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ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO INÍCIO DA PROVA
1. Insira seu código ID de forma legível no caderno de prova.
2. Numere todas as páginas de resposta no canto superior e no canto inferior insira o código ID, iniciando da página 1.
3. A prova terá duração de 3 (três) horas, não sendo permitido o candidato levar este caderno de prova.
4. Não assine o caderno de prova e o de resposta – sua única identificação será seu código ID.
5. A não seleção dos conceitos geográficos na questão implica nota zero

QUESTÃO ÚNICA:
Conforme aponta Milton Santos (1996) em “A Natureza do Espaço”, as técnicas são partes das relações
dos homens entre si e com a natureza. Todo sistema técnico tem uma intencionalidade, toda técnica
possui um uso. O problema não está na técnica em si, mas no uso que se dá a ela. Neste mesmo contexto
Porto-Gonçalves (2006) em “A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização” destaca que no
atual contexto de dominação da natureza, as relações de poder se dão através da ciência. A técnica se vê
atrelada ao poder. As relações técnicas traduzem as relações de poder. Atualmente, a ciência possui um
viés mercadológico, havendo uma privatização do conhecimento científico.
(PORTO-GONÇALVES, C. W.. A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. 1. Ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
SANTOS, M.. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: HUCITEC,
1996.)
Assinale três dos cinco conceitos geográficas abaixo e, em seguida, redija um texto argumentativodiscursivo destacando a relação entre os conceitos geográficos de sua escolha e as proposições
apresentadas no texto-chave para a construção, manutenção e avanço do pensamento geográfico.
Espaço Geográfico
Lugar
Paisagem
Região
Território

Espera-se que o candidato construa seu texto argumentativo-discursivo destacando os seguintes
pontos:


Formulação teórica concernente aos três conceitos-chave escolhidos;



Compreender como o uso da técnica direciona as relações ser humano X natureza;



Estabelecer uma relação entre campos teórico-metodológicos e as correntes geográficas;



Estabelecer conexões entre domínio da natureza-ciência-técnica.

