
ANEXO III DA RESOLUÇÃO N
o
 038/2013-CONSEPE, de 19/03/2013. 

 

 
NOME DO DEPARTAMENTO/UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA 

Endereço do Departamento/Unidade Acadêmica Especializada 

CEP:  

Fone: 3342-4802 

E-mail: rh@setorpessoaleaj@zendesk.com 

 

PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

NA ÁREA DE GEOGRAFIA 

 

PROGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

A história do pensamento geográfico: Conceitos, temas e teorias da Geografia. Metodologia. 

Cartografia: os mapas e as visões de mundo - Localização: coordenadas geográficas. Escalas. 

Projeções. Cartografia temática e representação espacial. O Espaço Mundial – A Geopolítica 

Mundial: Da Guerra Fria à nova ordem mundial: do mundo bipolar ao mundo multipolar. As 

transformações políticas no mundo contemporâneo; blocos econômicos supranacionais; a atual 

divisão internacional do trabalho. Meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-

informacional. A era da Globalização. Organismos supranacionais. A produção da 

globalização; a globalização e território na América Latina. Conflitos étnicos atuais, a questão 

das nacionalidades; movimentos separatistas; terrorismo. O Espaço Industrial: localização das 

indústrias (fatores determinantes); tipos de indústria; o processo de industrialização nos países 

pioneiros; grandes potências industriais; os países de industrialização recente e os 

subdesenvolvidos. Os diferentes modelos de produção industrial. A revolução técnico-

científica. A produção mundial de energia e suas diferentes fontes. O Espaço Agrário: as 

novas relações cidade x campo; os sistemas agrícolas; a agropecuária em países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos. A modernização das atividades agrícolas. A agricultura nos países 

desenvolvidos e nos subdesenvolvidos. Os Espaços Urbano e Regional: as cidades e as 

metrópoles; urbanização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos; rede e hierarquia 

urbana; megacidades e cidades globais. Segregação no ambiente urbano. Infraestrutura e 

serviços urbanos. Região e organização espacial. As diferentes formas de regionalização do 

espaço mundial. A População e Espaço Geográfico: dinâmica, crescimento, distribuição e 

estrutura da população; teoriasdemográficas; migrações internas e externas. O Espaço da 

Circulação: transportes e comunicação nomundo atual. A Geografia das redes. A natureza e 

sua importância para o homem: Os diferentes componentes do quadro natural e seus 

processos (clima, vegetação, relevo, geologia, solos, hidrografia, águas oceânicas). Quadro 

natural: recursos e aproveitamento econômico. Domínios morfoclimáticos; natureza/questões 

socioculturais; problemas ambientais urbanos; mudanças ambientais globais e meio ambiente. 

A natureza da globalização e a globalização da natureza. Impactos das sociedades sobre o meio 

ambiente. Estratégias de uso e conservação na natureza. O Espaço Geográfico do Brasil – A 

Natureza do Território Brasileiro: grandes paisagens naturais; As dinâmicas e os processos 

da climatologia, da hidrografia, da geomorfologia, do relevo e dos solos; domínios 

morfoclimáticos; principais bacias hidrográficas e águas territoriais brasileiras. A Formação 

territorial do Brasil: A ocupação e a construção do território nacional. A organização do 

Estado brasileiro. O Brasil e suas diferentes regionalizações. Políticas territoriais. As regiões 

brasileiras e os contrastes regionais. O Brasil na Economia Global: O Brasil na economia-

mundo. O Brasil e o mercado mundial. O Espaço Industrial Brasileiro: O processo de 

industrialização no Brasil. Concentração e dispersão espacial da indústria; o Sudeste como pólo 

industrial do país e a desconcentração industrial; as fontes de energia no Brasil. A exploração 

econômica dos recursos naturais. O Espaço Agrário Brasileiro: A produção agropecuária no 



Brasil; modernização do espaço agrário; as relações de trabalho no campo; a reforma agrária. 

Conflitos no campo. O Espaço Urbano Brasileiro: A organização do espaço urbano. 

Hierarquia e rede urbana; funções urbanas; urbanização, favelização, periferização e 

metropolização; estrutura interna das cidades brasileiras. Problemática socioespacial das 

metrópoles brasileiras. A questão do trabalho nas cidades: a expansão da economia informal. 

Segregação nas cidades brasileiras. A População e o Espaço Geográfico Brasileiro: Estrutura 

da população; dinâmica demográfica. Políticas demográficas; distribuição da população pelo 

território. Migrações. Questões étnicas no Brasil. Rio Grande do Norte: Aspectos naturais, 

políticos e socioeconômicos do Estado. Meio Ambiente: Questões e problemas ambientais no 

campo e nas cidades. Desenvolvimento urbano e impactos ambientais nas metrópoles 

brasileiras. A sustentabilidade e a conservação do meio ambiente.  
 

 

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA 

 

1 - A PRODUÇÃO DO ESPAÇO NORTE-RIO-GRANDENSE E AS ATIVDADES 

ECONÔMICAS  

 

2 – O ESPAÇO AGROPECUÁRIO BRASILEIRO 

 

3 - A CARTOGRAFIA E AS ESCALAS 

 

4 - O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS E 

SUBDESENVOLVIDOS 

 

5 – MATRIZES ENERGÉTICAS: FONTES DE ENERGIA E CONSUMO 

 

6 - O SABER GEOGRÁFICO E O CONHECIMENTO ESCOLAR: ESPAÇO,  PAISAGEM, 

TERRITÓRIO E LUGAR E SEUS CONCEITOS NA SALA DE AULA. 
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