
Caderno de Questões

Atenção!
Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 5  páginas, numeradas sequencialmente, 
incluindo espaço para rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 4  numeradas sequencialmente.
A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa com o valor máximo de 50  pontos.

 (cinco)

 (quatro) páginas

 (cinquenta)

 

 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a 
paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso ocorra qualquer 
erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas 
constantes do CADERNO DE QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar 
qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, para o espaço destinado à resposta de cada 
questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS. 

 6 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

 7 Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) 
minutos do seu início.

8 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a 
prova ou que termine o seu tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

9 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o 
CADERNO DE QUESTÕES.

10 Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da 
prova nos 30 minutos que antecedem o seu término.

11 Você deverá responder apenas às questões da linha de pesquisa para qual você 
está inscrito.
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 Avaliação Escrita 
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Questão 01 (12,5 pontos)

Questão 02 (12,5 pontos)
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A Constituição de 1988 explicita, no seu artigo terceiro, seu compromisso com a redução das desigualdades 
regionais. A partir do artigo de Carleial (2014), explique se esse objetivo tem sido alcançado  .

A violência simbólica é um modo súbito, eufemizado e invisível de dominação, que impede seu reconhecimento 
enquanto tal. No caso da violência simbólica estatizada, esse processo torna-se ainda mais complexo, na 
medida em que o Estado compõe-se, materialmente, de uma rede de agências e agentes co-partícipes, quase 
sempre de maneira conflituosa, do efeito de universalização próprio à ação pública. (...)[O fim último desse 
modo de violência] é a imposição de sistemas classificatórios capazes de gerar identidades vazias de qualquer 
conteúdo de classe aparente. (...) Esse foi o caso do 'moderno agricultor' produzido por agrônomos brasileiros 
das três primeiras décadas do século atual [século XX], se é que as categorizações vigentes no seio do agro-
business contemporâneo não continuam a perpetuá-lo (....). (MENDONÇA,S.R. Estado, violência simbólica e 
metaforização da cidadania. Tempo, Rio de Janeiro, v. 1, p. 94-125, 1996, p. 25-26)

A perspectiva conservadora não entende que os países subdesenvolvidos estabelecem uma relação de 
interdependência com os desenvolvidos. A ideia de que o subdesenvolvimento é apenas uma etapa sugeriria o 
que Arrighi (1997) afirmou ser A Ilusão do Desenvolvimento. Os países, sobretudo os que Arrighi (1996) chama 
de “semi-periféricos”, precisam buscar incessantemente o desenvolvimento, ainda que nunca o alcancem, 
porque estão subordinados a um jogo geopolítico que os faz permanecer no mesmo patamar, mas que também 
não podem rejeitar porque as consequências são ainda piores. (BOMFIM, A. M. O (sub)desenvolvimento 
insustentável: a questão ambiental nos países periféricos latino-americanos. TrabalhoNecessário , ano 8, n. 
10, 2010, p. 5)

A partir das discussões sobre Estado, violência simbólica e hegemonia no artigo de Mendonça (1996), explique 
o significado, para países periféricos e semi-periféricos, da ideia de “insustentabilidade do desenvolvimento”, 
presente no texto de Bonfim (2010). 
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LINHA DE PESQUISA 1: 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, RELAÇÕES SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE

Questão 03 (12,5 pontos)

A humanidade se encontra em um impasse ético, econômico e tecnológico. O modelo de produção e consumo 
vigente se mostra incapaz de assegurar condições de vida digna para toda a humanidade no presente e aponta 
para uma deterioração dessas condições em um futuro próximo. Tal situação exige uma mudança nos padrões de 
comportamento, mas os autores não têm a ilusão de que isso possa ocorrer espontaneamente através de 
processos de conscientização da sociedade sobre os riscos e prejuízos da insustentabilidade do atual modelo de 
desenvolvimento. 

A partir do artigo de Araújo et al. (2014), discorra sobre os limites da ideia do desenvolvimento sustentável e por 
onde passaria a mudança nos padrões de comportamento da sociedade. 

Você deverá responder apenas às questões da linha de pesquisa para qual você está inscrito.



Questão 04 (12,5 pontos)
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Vivemos progressivamente em áreas urbanas divididas e tendentes ao conflito. Três décadas atrás, a reviravolta 
neoliberal restaurou o poder de classe das elites ricas. Catorze bilionários surgiram no México desde então e, 
em 2006, aquele país ostentava o homem mais rico do mundo, Carlos Slim, ao mesmo tempo que a renda dos 
mais pobres havia estagnado ou diminuído. Os resultados são indelevelmente cáusticos sobre as formas 
espaciais de nossas cidades, que consistem progressivamente em fragmentos fortificados, comunidades 
fechadas e espaços públicos privatizados mantidos sob constante vigilância. No desenvolvimento mundial, a 
cidade está se dividindo em diferentes partes separadas, com aparente formação de muitos “microestados”. 
Vizinhanças riquíssimas providas com todos os tipos de serviços, como escola exclusivas, campos de golfe, 
quadra de tênis e patrulhamento privado da área em torno; área de medidores entrelaçados com instalação 
ilegal onde a água é disponível apenas em fontes públicas, sem sistema de saneamento, a eletricidade é 
pirateada por poucos privilegiados, as estradas se tornam lamaçal sempre que chove e onde as casas 
compartilhadas é a norma. (HARVEY, D. O direito à cidade. Lutas Sociais, São Paulo, n. 29, p. 73-89, jul./dez. 
2012, p. 81-82)

A partir do artigo de Harvey (2012), explique como as transformações urbanas nas últimas décadas, dentro de 
certa lógica de desenvolvimento, podem contribuir para um processo amplo de “metaforização da cidadania”, 
segundo a conceituação do artigo de Mendonça (1996). 
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LINHA DE PESQUISA 2: 
TÉCNICAS E METODOLOGIAS APLICADAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Questão 01 (12,5 pontos)

No artigo de Rodrigues et al.(2007) é apresentado o “Programa de Adequação Ambiental de Propriedades 
Agrícolas”, que tem como um dos principais objetivos, a restauração florestal. Cite e explique duas ações, 
descritas pelos autores, para alcançar esse objetivo. 

Questão 02 (12,5 pontos)

Questão 03 (12,5 pontos)

Questão 04 (12,5 pontos)

Almeida (2015) considera no seu artigo, a bacia hidrográfica como uma unidade de análise do meio ambiente, 
sendo possível entender as ações humanas sobre o ambiente e suas consequências sobre o equilíbrio ecológico. 
Essa autora destaca que mudanças nas bacias hidrográficas podem ter causas naturais, mas que nos últimos anos 
a ação antrópica tem acelerado os processos modificadores e de desequilíbrio da paisagem. Cite duas atividades 
humanas que ocasionam impactos de diferentes categorias e descreva como esses impactos afetam a quantidade 
e/ou qualidade dos cursos d'água. 

Diante de um cenário nacional que aponta para a expansão urbana das cidades médias e pequenas, o 
planejamento urbano se faz necessário a fim de criar estratégias para o crescimento das cidades de forma 
sustentável. Os municípios devem se voltar para um planejamento de qualidade e que garanta a satisfação aos 
seus habitantes, uma vez que esses entes federativos devem atender de forma plena a sua função social. 
(NASCIMENTO, D. A. S.; SILVA, M. L.; LEONARDI, F.A. Geoprocessamento aplicado ao planejamento 
urbano: proposta preliminar de expansão urbana no Município de Inconfidentes – MG. Revista Brasileira de 
Geografia Física, v. 8, n. 4, 2015, p. 1191)

A partir do artigo de Nascimento et al. (2015), explique como o geoprocessamento pode auxiliar no 
planejamento e na gestão dos municípios. 

A humanidade se encontra em um impasse ético, econômico e tecnológico. O modelo de produção e consumo 
vigente se mostra incapaz de assegurar condições de vida digna para toda a humanidade no presente e aponta 
para uma deterioração dessas condições em um futuro próximo. Tal situação exige uma mudança nos padrões de 
comportamento, mas os autores não têm a ilusão de que isso possa ocorrer espontaneamente através de processos 
de conscientização da sociedade sobre os riscos e prejuízos da insustentabilidade do atual modelo de 
desenvolvimento. A partir do artigo de Araújo et al. (2014), discorra sobre os limites da ideia do desenvolvimento 
sustentável e por onde passaria a mudança nos padrões de comportamento da sociedade. 
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Rascunho
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Rascunho
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