
GEOGRAFIA 
 
APRESENTAÇÃO 

A prova de Geografia avaliará o candidato quanto à compreensão, aplicação e síntese de conteúdos geográficos. O 
candidato deverá demonstrar que compreende o processo de produção do espaço e do quadro natural, entendido, este, a 
partir dos seus elementos básicos (clima, relevo, vegetação, hidrografia e solos). 

Essa abordagem deverá contemplar as diversas escalas (mundial, nacional, regional e local) para uma melhor 
compreensão das transformações socioespaciais decorrentes da relação entre sociedade e natureza. 

 Nessa perspectiva, os conceitos fundantes da ciência geográfica (espaço, território, lugar, paisagem e região) deverão 
ser apreendidos, não apenas na sua forma mas também no que diz respeito à sua construção social. Isso porque, como 
assinalam os Parâmetros Curriculares Nacionais, os conceitos são instrumentos importantes na compreensão e análise 
científica do espaço, assim sendo, eles devem ser entendidos como elementos nortedadores dos conteúdos abordados. 
 
OBJETIVOS 

 Compreender o processo de (re)produção do espaço geográfico, tendo por referência a relação sociedade x natureza; 

 analisar as diversas paisagens produzidas pelos seres humanos nas suas relações entre si e com os outros elementos da 
natureza, em diferentes escalas; 

 analisar a dinâmica política e social que ocorre no processo de construção dos territórios e das diversas territorialidades, 
considerando os vários momentos históricos e as conjunturas políticas; 

 compreender os elementos básicos de sistematização da linguagem cartográfica e as diferentes formas de representação 
de fatos e fenômenos espaciais; 

 analisar os processos demográficos e sua interação com as várias instâncias da sociedade no contexto atual; 

 aplicar os conceitos básicos da ciência geográfica na compreensão dos processos socioespaciais decorrentes da relação 
sociedade x natureza; 

 interpretar e analisar a dinâmica socioespacial do território brasileiro e, de forma particular, do território norte-rio-
grandense. 

 
CONTEÚDOS 
 
I −−−− O ESPAÇO E SUAS REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS 

1. Mapas: símbolos e convenções 

2. Escalas 

3. Projeções 

4. Novas tecnologias: satélites artificiais e sensoriamento remoto 

5. Coordenadas geográficas 

6. Fusos horários 

II −−−− OS DIVERSOS LUGARES E SUAS PAISAGENS 
1. Os grandes biomas do mundo e as paisagens naturais 

2. Elementos naturais e culturais das paisagens 

3. Dinâmica natural e social: a (re)construção das paisagens 

4. Paisagem geográfica, tempo da natureza e tempo social 

III - PRODUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO MUNDIAL 

1. A produção do espaço e a relação sociedade x natureza 

2. A produção do espaço no contexto da expansão e evolução do capitalismo comercial, industrial e financeiro 

3. A revolução técnico-científica e a formação do meio técnico-científico-informacional 

4. Espaço geográfico, capitalismo e globalização 

4.1 Globalização da economia e expansão das multinacionais 

4.2 A sociedade em redes 



4.3 O comércio mundial no mundo globalizado 

4.4 Globalização x regionalização do espaço mundial 

4.5 Globalização e Cultura 

5. O pós-guerra e uma nova geopolítica 

5.1 A guerra fria e o mundo bipolar e as relações internacionais entre os países 

5.2 O colapso do socialismo e a construção de uma nova geopolítica mundial 

5.3 A nova ordem mundial e o mundo multipolar 

5.4 Os conflitos culturais, étnicos e religiosos 

6. O espaço da cidade e o processo de urbanização 

6.1 A expansão do fenômeno urbano no contexto mundial 

6.2 A produção do espaço urbano 

6.3 A segregação e as desigualdades sociais nas cidades: a construção de territorialidades urbanas 

6.4 Redes, hierarquias urbanas e metropolização 

6.5 Problemas ambientais urbanos 

6.6 Industrialização, urbanização e políticas energéticas 

IV −−−− A POPULAÇÃO MUNDIAL 

1. Dinâmica populacional e desenvolvimento socioeconômico 

2. Crescimento demográfico: conceitos e teorias 

3. Estrutura da população 

4. Migrações, mobilidade populacional e meio ambiente 

5. Crescimento populacional e cidades 

V −−−− PRODUÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO 

1. Formação territorial: bases conceituais e marcos históricos 

2. A contribuição da imigração na construção do território 

3. A construção do território brasileiro no pós-guerra 

4. O Estado e a gestão do território brasileiro 

5. Estrutura fundiária, relações de trabalho e produção 

5.1 Relação campo x cidade 

5.2. Conflitos no campo e reforma agrária 

6. Os caminhos da industrialização: da sociedade agrária à urbano-industrial 

6.1 - Distribuição espacial das indústrias e reordenamento do território 

6.2 - Industrialização e expansão urbana 

6.3 - Metropolização e pobreza. 

7. A população brasileira 

7.1 - Dinâmica populacional e crescimento econômico 

7.2 - Migrações internas 

7.3 - Estrutura e composição da população 

7.4 - População e atividades econômicas 

7.5 - Política demográfica e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

VI −−−− OS DOMÍNIOS NATURAIS E AS QUESTÕES AMBIENTAIS NO MUNDO E NO BRASIL 



1. Elementos do quadro natural e os domínios morfoclimáticos 

2. Os recursos hídricos e sua importância para o desenvolvimento socioeconômico 

3. Recursos naturais x Política ambiental x Crescimento econômico 

4. As fontes de energia 

5. Problemas ambientais urbanos e rurais 

VII - PRODUÇÃO DO ESPAÇO NORTE-RIO-GRANDENSE 

1. Ocupação, povoamento e construção do território potiguar 

2. Crescimento e dinâmica populacional 

3. Recursos naturais e crescimento econômico 

4. O Estado e a construção do território 

5. Fragmentação do território e construção do urbano no Rio Grande do Norte 

6. A rede urbana do Estado e a metropolização de Natal 

7. A política de assentamentos e o repovoamento do espaço rural 

8. Problemas ambientais urbanos e rurais 

9. Principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte e estruturação do espaço 

10. Economias tradicionais e ordenamento do território norte-rio-grandense 

11. Novas economias e reordenamento territorial do Estado potiguar 

12. Novas economias x novas territorialidades 

13. Atividades culturais: novos significados e apropriação econômica 
 


