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CADERNO DE QUESTÕES
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Edital Nº 14/2019 – Anexo 14

 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 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 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 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.

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

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

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

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

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

INSTRUÇÕES

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 6  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 contendo 4 (quatro) questões, com o valor total de 50 (cinquenta) pontos. 

 (seis)

 (quatro) páginas
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O artigo História ambiental do Vale do Paraíba Paulista  (Devide, 2014) aborda os processos de degradação do solo, 
paisagem e recursos naturais como resultado da história do desenvolvimento da região. Com base no texto:

a) descreva o histórico de ocupação dessa região, destacando as consequências socioambientais e econômicas 
oriundas desse processo.

b) disserte sobre possíveis eixos de políticas públicas estratégicos para reorientar o desenvolvimento rural dessa 
região no sentido da sustentabilidade.

(12pontos)Questão  01 

De forma a considerar que os problemas urbanos brasileiros foram poucos enfrentados nas últimas décadas - no 
que tange à habitação, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que há um 
déficit de 6,3 milhões de domicílios no país*. Tendo em vista a baixa prioridade política dada ao tema do 
desenvolvimento regional por parte do executivo federal apontada por Neto (2005) e a disseminação nos centros 
urbanos dos enclaves fortificados que nos aponta Caldeira, quais seriam os caminhos possíveis para resolução do 
drama urbano brasileiro? (1997).

* 33 milhões de brasileiros não têm onde morar, aponta levantamento da ONU.

Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/05/03/interna-brasil,678056/deficit-de-moradias-
no-brasil-chega-a-6-3-milhoes-sp-tem-a-maior-defa.shtml. Último acesso em 19/08/2019.

A retomada da atuação do BNDES em escala mais ampliada na última década tem sido direcionada a investimentos nas 
regiões, os quais são, por um lado, de grande dimensão para as regiões onde se dirigem e, por outro, ainda representam esforços 
canalizados a ramos produtivos [...] São os casos, por exemplo, do apoio do banco a grandes investimentos no setor 
automobilístico no Rio de Janeiro (Nissan) e em refinarias de petróleo no Rio de Janeiro (Comperj), como afirma NETO 
(2015, p. 31).

Concomitante ao processo de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) direcionados as 
diferentes regiões brasileiras, houve um processo de reestruturação produtiva e econômica, verificada na Região do Vale 
do Paraíba Fluminense, com rebatimentos no espaço regional, como aponta BENTES (2017, p. 4).

Ambos os textos apontam para a retomada do papel de indutor e planejador de investimentos por parte do Estado 
após a década de 1990, e analisam os impactos nas economias regionais em diferentes escalas no Brasil. 

Discorra sobre tais impactos evidenciando os processos de reindustrialização e das mudanças no padrão de 
urbanização, verificados na Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, bem como suas consequências 
espaciais na atualidade.

(12 pontos)Questão  02 

(13 pontos)Questão  03 



– 2 –

Processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu
Especialização em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade – Edital Nº 14/2019 – Anexo 14

[…] a sociedade se vê presa em um profundo dilema: resistir ao crescimento e enfrentar o colapso econômico ou avançar no 
progresso econômico, colocando em risco o bem-estar da sociedade (desigualdades) e a sobrevivência da raça humana (e outras 
espécies) sobre o planeta (poluição)? Buarque (2012b) propõe que a impossibilidade de sair desse paradoxo deve trazer a 
percepção de que a origem do problema está no próprio conceito de progresso. De fato, para além da perspectiva econômica, 
progresso ou prosperidade, conforme colocado por Jackson (2011, p. 102), consiste na capacidade de se realizar enquanto ser 
humano, dentro dos limites ecológicos de um planeta finito (ARAUJO; NASCIMENTO; VIANNA, 2014, p. 12).

O primeiro alerta feito por Celso Furtado e, que neste artigo reforçarmos, é a necessidade de pôr no centro da política pública o 
objetivo de redução das desigualdades regionais. Sem essa clareza, só teremos equívocos. Tem sido assim, ao longo do nosso 
desenvolvimento, como se os efeitos na escala macrorregional pudessem ser meramente um ganho marginal do crescimento 
econômico. O segundo é o entendimento de que um projeto de desenvolvimento regional deve pressupor o projeto nacional de 
desenvolvimento. […] o Brasil não possui um projeto claro de desenvolvimento a longo prazo (CARLEIAL, 2014, p. 17).

Apesar de abordarem temáticas distintas, ambos os textos abordam a questão do crescimento econômico, seja 
pelo viés dos limites do mesmo em um planeta finito, seja pelo viés da insuficiência e dos limites e contradições do 
mesmo para alcançar o desenvolvimento de fato e a superação das desigualdades regionais. São textos 
complementares para compreender a complexidade envolvendo as temáticas das desigualdades sócio-espaciais e 
da questão ambiental no modelo de desenvolvimento hegemônico. 

Discorra sobre os principais pontos abordados pelos referidos textos, destacando as relações entre Estado, Capital 
e seus desdobramentos sócio-espaciais.

(13 pontos)Questão  04 
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