GEOGRAFIA – Área IV
Questão 17
Humboltd, que era naturalista, deixou um legado importante para a geografia acadêmica e escolar e esse constituiu
na introdução de princípios ecológicos. Utilizando uma abordagem holística, procurou responder às questões
relacionadas à diversidade do mundo natural, por isso se embrenhou em vastas pesquisas de campo. Por isso
viajou parte do mundo explicando sobre as diferentes formações vegetais e sua relação com outras características
do meio biofísico (clima, solo, altitude, latitude...). Embora tivesse contato com diferentes sociedades não procurou
dar respostas de base naturalista para o desenvolvimento dessas. Portanto, a resposta correta permanece a
letra A.
Ver:
DROUIN, J.-M.: Analogies et contrastes entrel’expédition d’Egypte et le voyage d’Humboldt et Bonpland. História,
Ciências, Saúde — Manguinhos, vol. VIII (supplément), 839-61, 2001
HELFERICH, G. O Cosmos de Humboldt, Editora Objetiva. 2005, 392p
- RECURSO IMPROCEDENTE
Questão 18
Élisée Reclus é um geógrafo francês que nasceu em 1830, na França. Sua trajetória de vida no século XIX foi
marcada pela defesa dos princípios republicanos e de resistência política ao golpe de Napoleão III. Pelos ideais
políticos, é considerado um geógrafo anarquista, que concebia em seu método geográfico, a sociedade e a natureza
como parte de um conjunto harmônico que evolui em um processo contínuo, repleto de reações e contradições.
Portanto, a resposta correta permanece a letra B. Sendo improcedente o recurso impetrado.
- RECURSO IMPROCEDENTE
Questão 19
O fragmento do texto foi extraído de livro clássico da geografia brasileira utilizado na formação do graduando de
geografia. O autor, Antonio Carlos Robert de Moares reconhecido geógrafo estudioso da epistemologia da geografia,
analisa o papel do grande geógrafo do século XIX Paul Vidal de La Blache, relacionando o seu papel político no
contexto europeu do século XIX. Dentre todas as alternativas, aquela que condiz com a reflexão do autor sobre La
Blache é a alternativa A, permanecendo, portanto, como GABARITO.
- RECURSO IMPROCEDENTE
Questão 20
O RECURSO É IMPROCEDENTE, VISTO QUE A RESPOSTA CORRETA JÁ É A LETRA E.
Questão 22
O RECURSO É IMPROCEDENTE, VISTO QUE A RESPOSTA CORRETA JÁ É A LETRA D.

