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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.

QUESTÃO ÚNICA:
Tratando de estabelecer uma busca genealógica para o conceito de região na geografia,
Haesbaert (2010) aborda as transformações sofridas pelo mesmo desde sua emergência no final
do século XIX, ilustrada pela proposta de La Blache, até o diversificado panorama de enfoques
atuais sobre a temática, mostrando que ao longo deste evoluir histórico a ideia de região passou
por repetidas fases de supressão e ressurgimento na disciplina.
Diante desta perspectiva, discorra sobre as transformações sofridas pelo conceito região, e sua
aplicação na ciência geográfica, passando de uma abordagem neopositivista, à marxista e a uma
dita “contemporânea”, marcada pelo chamado globalismo pós-moderno.
Fonte: (HAESBAERT, R.. Regional-Global: Dilemas da Região e da Regionalização na Geografia Contemporânea.
1. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010).

Espelho: Espera-se que o candidato além de conhecer a evolução histórica do conceito de
região, pari-passu com a história social dos diversos momentos de emergência e de aplicação na
geografia (ex: final do século XIX, pós-guerra, década de 1970, fase globalista atual). Em um
segundo momento o candidato deve demonstrar conhecer as articulações práticas do conceito
em cada um dos momentos evolutivos, desde a região como dado concreto, como construto
mental operativo, como instrumento pragmático voltado ao planejamento, ou como resultado de
um campo de esforços sociais e políticos em um mundo crescentemente globalizado.

