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GGEEOOGGRRAAFFIIAA  
 
As questões de Geografia têm como objetivo avaliar se os candidatos possuem conhecimentos sobre 
o espaço geográfico e o papel das dimensões políticas, econômicas, demográficas, culturais e 
socioambientais na sua organização e dinâmica. Visam, também, verificar a capacidade de análise e 
compreensão dos conflitos e contradições inerentes à organização de um determinado espaço, o 
grau de conhecimento e articulação das diversas categorias em Geografia e as formas de tratamento 
e representação dos fatos geográficos, de acordo com as ênfases dadas pelas Diretrizes 
Curriculares de Geografia. O conhecimento sobre o território paranaense também sujeita-se à 
avaliação.  
 

1.ª  ETAPA 
GEOGRAFIA GERAL 
 
1. A formação e a transformação das paisagens 

1.1 Os conceitos geográficos fundamentais. 
1.2 Localização e orientação. 
1.3 Movimento da terra e fusos horários. 
1.4 Representação cartográfica. 

 
2. A dinâmica da natureza e as transformações geradas pela ação antrópica 

2.1 Estrutura geológica. 
2.1.1 Estrutura da terra. 
2.1.2 Tectônica de placas. 
2.1.3 Rochas. 

2.2 O relevo. 
2.2.1 As estruturas e as formas do relevo. 
2.2.2 Os agentes internos e externos. 

2.3 O clima.  
2.3.1 Fatores e elementos do clima. 
2.3.2 Circulação atmosférica.  
2.3.3 Fenômenos climáticos.  
2.3.4 Tipos climáticos. 

2.4 Biomas. 
2.5 Solos. 
2.6 Hidrografia. 

 
3. Formação, localização, exploração dos recursos naturais 

3.1 Os recursos naturais, tipos e formas de ocorrência. 
3.2 As fontes de energia. 
3.3 Os impactos ambientais gerados pela exploração e pelo uso dos recursos naturais. 

 

2.ª  ETAPA 
GEOGRAFIA DO BRASIL  
 
1. As bases físicas do Brasil  

1.1 Estrutura geológica e as formas do relevo (classificação do relevo). 
1.2 Circulação atmosférica e os climas do Brasil. 
1.3 As bacias hidrográficas. 
1.4 Os biomas. 
1.5 Os domínios morfoclimáticos. 

 
2. Formação, localização, exploração e utilização dos recursos naturais  

2.1 Recursos naturais – tipos, formas de ocorrência e aplicações. 
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2.2 Impactos ambientais decorrentes da exploração e do uso dos recursos naturais. 
 
3. Industrialização e organização do espaço  

3.1 Indústria e industrialização no Brasil. 
3.2 Distribuição espacial das indústrias. 
3.3 Matriz energética. 

 
4. A dinâmica do espaço rural  

4.1 Colonização e estrutura fundiária. 
4.2 Relações de trabalho no campo.  
4.3 Reforma agrária e conflitos rurais. 
4.4 Transformações tecnológicas no campo. 
4.5 Sistemas de produção. 
4.6 Cooperativas e agroindústrias. 
4.7 Fronteiras agrícolas. 
4.8 Impactos ambientais no espaço rural. 

 
5. As relações entre o campo e a cidade na sociedade capitalista  

5.1 Urbanização brasileira . 
5.2 Hierarquia das cidades e rede urbana . 
5.3 Êxodo rural . 
5.4 Problemas socioambientais urbanos . 

 
6. O espaço em rede 

6.1 Produção, transporte e comunicação na atual configuração territorial brasileira. 
6.2 A circulação de mão-de-obra, do capital, das mercadorias e das informações. 

 
7. A evolução demográfica, a distribuição espacial da população e os indicadores estatísticos  

7.1 Composição étnica da população. 
7.2 Dinâmica populacional: taxas de natalidade, mortalidade geral e infantil, densidade 

demográfica, pirâmides etárias, população econômica ativa e inativa, IDH. 
7.3 Os movimentos migratórios e suas motivações. 

 
8. As manifestações socioespaciais da diversidade cultural 
 
9. Regionalização do Brasil  

9.1 Critérios adotados de regionalização. 
9.2 As divisões regionais. 

 

ÚLTIMA  ETAPA 
 
GEOGRAFIA GLOBAL 
 

1. A revolução técnico-científico-informacional e os novos arranjos no espaço da produção 
1.1 Revolução industrial.  
1.2 Revolução tecnocientífica e informacional. 

 
2. O espaço em rede 

2.1 Produção, transporte e comunicação na atual configuração territorial. 
2.2 Circulação de mão-de-obra, do capital, das mercadorias e das informações. 

 
3. Formação, mobilidade das fronteiras e a reconfiguração dos territórios 

3.1 Geopolítica da globalização. 
 
4. A formação, o crescimento das cidades, a dinâmica dos espaços urbanos e a urbanização 
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recente 
4.1  Megacidades. 
4.2 Cidades globais.  
4.3 A formação das cidades. 
4.4 Os tecnopólos. 

 
5. A evolução demográfica, a distribuição espacial da população e os indicadores estatísticos 

5.1 Teorias demográficas.  
5.2 Dinâmica da população mundial – indicadores estatísticos.  
5.3 Os movimentos migratórios e suas motivações. 

 
6. As manifestações socioespaciais da diversidade cultural 
 
7. O comércio e as implicações socioespaciais 
 
8. As diversas regionalizações do espaço geográfico 

8.1 A regionalização mundial: Norte-Sul, DIT (divisão internacional do trabalho). 
 
9. As implicações socioespaciais do processo de mundialização 

9.1 Desigualdades socioeconômicas. 
 
10. A nova ordem mundial, os territórios supranacionais e o papel do Estado 

10.1 Blocos econômicos. 
10.2 Globalização e mundialização. 

 
 
 


