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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida,

transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados,

pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também

desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado).

QUESTÃO 1

A paisagem é sempre heterogênea. É um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais;
é formada por frações de ambas, adotando-se os critérios de tamanho, volume, cor, utilidade ou qualquer
outro. A vida em sociedade supõe uma multiplicidade de funções, e quanto maior o seu número, maior
a diversidade de formas e atores; quanto mais complexa a vida social, tanto mais nos distanciamos de
um mundo natural e nos endereçamos a um mundo artificial. 

Se levarmos em conta a sucessão histórica dos modos de produção nos lugares, nela
reconheceremos as diversas gradações do artifício, com o império do cultural tornando-se cada vez mais
marcante e significativo. Esse parece ser o caminho da evolução. É a marca do homem sobre a natureza,
chamada de socialização por Marx.

Milton Santos. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da
geografia. 6.ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008, p. 70-1 (com adaptações).

Sabendo que o texto acima tem caráter unicamente motivador e considerando os conceitos basilares do ensino de geografia, redija um

texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir.

1 Defina paisagem e lugar, considerando o ser humano como ser social. [valor: 3,50 pontos]

2 Aborde a relação entre os conceitos de paisagem, lugar e sociedade. [valor: 3,00 pontos] 

3 Aponte, no mínimo, três marcas da territorialidade sociocultural na paisagem e no lugar. [valor: 3,00 pontos]

Cargo:  – 1 –
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RASCUNHO – QUESTÃO 1
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QUESTÃO 2

Tendo em vista que o extrativismo é uma importante atividade econômica do Maranhão, caracterizada pela excelência de seus produtos

de origens animal, vegetal e mineral, discorra a respeito da dinâmica e das perspectivas desse setor no estado. Em seu texto, faça o

que se pede a seguir:

1 identifique produtos oriundos da atividade extrativista e sua importância para o estado; [valor: 2,50 pontos]

2 caracterize as modalidades das atividades extrativistas; [valor: 3,50 pontos]

3 aponte as implicações sociais e econômicas do extrativismo. [valor: 3,50 pontos]

RASCUNHO – QUESTÃO 2
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