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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:
A Epistemologia da Geografia traz um olhar conciso e objetivo sobre os principais pontos marcados na
história do pensamento geográfico, apontando suas relações com o desenvolvimento científico e político
de suas respectivas épocas. Sua escrita simples e objetiva possibilita que mesmo os leitores menos
familiarizados com o tema se situem e compreendam com clareza os rumos que a Geografia seguiu ao
longo de sua história. A Epistemologia da Geografia rompe com as fronteiras conceituais e permite,
segundo Santos (1996), múltiplas escolhas teórico-metodológicas.
De outra maneira Saquet (2007) realiza uma análise criteriosa da evolução recente do pensamento
geográfico, e propõe como objetivo, subsidiar uma abordagem territorial que possibilite uma leitura
concomitante das articulações e interações sociais, unidas entre si e com a natureza, no processo histórico
e nas multiescalaridades das dinâmicas territoriais.
(SANTOS, M.. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: HUCITEC,
1996.
SAQUET, M. A. Abordagens e Concepções de Território. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007.)
Assinale três dos cinco conceitos geográficas abaixo e, em seguida, redija um texto argumentativodiscursivo destacando a relação entre os conceitos geográficos de sua escolha, destacando elementos
centrais para a construção de uma epistemologia geográfica e para manutenção 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;



Contextualizar o pensamento geográfico considerando a evolução do desenvolvimento científico
e político;



Apresentar a relação entre a abordagem territorial e a multiescalaridade da dinâmica territorial.

