
Prova de conhecimentos específicos 

MESTRADO EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS. 

 

1. No texto “Mobilidade e fronteira: as territorialidades dos jovens de Corumbá, Brasil”, 

Costa (2013) expressa o conceito de fronteira. Dentre as definições propostas, assinale 

a ÚNICA alternativa, que se apresenta INCORRETA. 

a) Fronteira é uma construção sociopolítica que contém o limite internacional. 

b) Fronteira e limite expressam diferentes sentidos para descrever a ruptura entre 

territórios, mesmo considerando a frequente interação social dos habitantes locais. 

c) A fronteira só existe a partir e por causa do limite. 

d) A fronteira é entendida com o sentido de espaço fronteiriço. 

e) As fronteiras são formadas por bandas territoriais, uma de cada Estado nacional, 

articuladas numa contiguidade territorial que, controlada e confrontada por 

diferentes forças e relações de poder 
 

 

2. Nos últimos anos, vem sendo discutida a implantação de um Geoparque no estado de 

Mato Grosso do Sul. Umas das áreas escolhidas fica na região da fronteira do Brasil com a 

Bolívia, abrangendo os municípios de Corumbá e Ladário. Um dos fatores que contribui 

com a criação de Geoparque é o patrimônio geológico regional. Assinale o fóssil, com 

idade aproximada de 543 milhões de anos, que é encontrado na região e que possui 

importância na evolução geológica da terra. 

a) Corumbella bird 

b) Corumbella Spinosaurus 

c)  Corumbella werneri 

d) Corumbella Parasaurolophus 

e)  Corumbella Pantanal 

 

3. De acordo com Almeida (2011), as comunidades instaladas às margens do rio 

Paraguai   podem ser tratadas como “tradicionais” e ribeirinhas em relação ao modo de 

vida e cultura que mantêm, além de manifestarem consciência de sua própria 

condição, a chamada autodefinição.  

Partindo desse pressuposto, assinale a alternativa que melhor descreve a definição de 

comunidades tradicionais. 

a) São grupos que não levam em conta os recortes etnia, raça, gênero, idade, 

religiosidade, ancestralidade, orientação sexual. 

b) São grupos que usam os espaços necessários à reprodução cultural, social e 

econômica de forma apenas permanente. 



c) São grupos culturalmente iguais e que não se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural. 

d) São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição (inciso I Art. 3º Decreto 6.040 / 2007). 

e) São grupos que vivem espalhados pelo espaço territorial de forma isolada, dependem 

exclusivamente da caça e pesca.  

 

4. A leitura do artigo “O texto literário como constructo de um espaço transcultural e 

transnacional”, de ARF (2020), nos permite aferir que a literatura é uma ferramenta 

metodológica para desenvolver ações integradoras com objetivo de aproximação 

cultural, é um meio relevante de interação entre as pessoas e a realidade, 

especialmente quando enfocamos elementos do quadro humano, de fatores culturais e 

históricos. A obra ficcional fronteiriça compõe um legado enriquecedor da identidade 

da população local, constituindo-se em espaços humanos, onde comunidades com 

características particulares, marcadas pela interculturalidade, são naturalmente 

integradas e, como produto do encontro, surge a cultura criada e recriada por seus 

habitantes. Este produto é transformado em uma fonte de conhecimento, identidade, 

valores que seriam de grande interesse para a política governamental, com o fim de 

integração e desenvolvimento, porém, muitas vezes esses constructos são 

desconsiderados.  

De acordo com o texto e com as leituras que dialogam com a fronteira, marque, na 

sequência, a alternativa cuja questão INVALIDA as afirmações deste enunciado:  

a) O espaço fronteiriço apresenta um potencial de valores e conceitos relacionados aos 

indivíduos que vivem nos limites fronteiriços das nações e, quando isso é 

mimetizado no texto ficcional, possibilita-se a explicitação do sistema de pensamento 

desse povo, o que vai ao encontro dos interesses coletivos, sejam científicos ou 

governamentais.  

b) O espaço fronteiriço é um território dotado de paradoxos e complexidades. São 

pessoas que vivem no mesmo lugar, mas pensam de modos distintos, inclusive falam 

línguas diferentes. A literatura, como arte, recria esse espaço, recria as personagens, 

evadindo-se da realidade e dos fatos que impregnam sua cotidianidade para não 

comprometer os valores históricos.  

c) Os acontecimentos nas faixas fronteiriças relatados pelos textos literários locais são 

memórias e recordações de um tempo e espaço. Se essa arte de narrar não cumprir o 

seu papel, as histórias serão naturalmente perdidas, o produto do encontro será 

escasso e a cultura deixa de ser recriada para as gerações futuras.  

d) A escrita literária põe em questão uma dimensão mais profunda da representatividade 

do “eu” e do “outro”, projeta uma luz nas relações cotidianas dos habitantes 

fronteiriços que são reconhecidas pelo leitor pela semelhança, analogia, e pelo 

sistema simbólico que a legitima.  



e) O imaginário da cidade recriado pelos textos literários pode ser considerado um 

mapa que nos aproxima da compreensão de nossa complexa fronteira. É um esboço 

para o qual não se pretende dar uma imagem definitiva e sim conscientizar de uma 

realidade que resiste a ser entendida de forma unívoca, porque a fronteira é um 

espaço de encontro. 

 

5. No texto-referência “Educação intercultural em escolas fronteiriças: diálogos sobre 

fricções culturais na fronteira Brasil-Bolívia”, Golin e Assumpção (2017) conceituam 

e relacionam, com base em alguns autores (OLIVEIRA, 1976; CARRANO, 2008; 

GIDDENS, 2008; NASCIMENTO, 2012), significativos elementos sobre identidade e 

seu possível impacto na educação formal em regiões fronteiriças com contato 

(interação) internacional.  

Considerando o conceito de “hibridismo” apresentado no referido texto, assinale a 

alternativa correta. 

a) “[…] as identidades se modificam e se reestruturam a todo tempo, adquirindo 

caracteres híbridos.” 

b) “[…] as identidades se relacionam o tempo todo e não se alteram, isso ocorre 

porque cada identidade é única e não sofre influência do contexto em que vive”. 

c) “[…] as identidades se modificam só em casos específicos e se reestruturam uma 

única vez, a depender da família e/ou comunidade.” 

d) “[…] as identidades se modificam em regiões de fronteira, entretanto só ocorre com 

sujeitos que vivem do lado ‘menos dominante’.” 

e) “[…] as identidades construídas socialmente, incorporam diferentes transmissões da 

família e da comunidade, todavia em regiões fronteiriças isso não ocorre, porque não 

se adapta ao contexto.” 

 

6. Estudando as representações sociais dos gestores e profissionais da saúde sobre os 

desafios da prevenção e controle da dengue em Corumbá/MS, Costa, Costa e Cunha 

(2018), utilizando a análise do conteúdo pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, 

identificaram quatro ideias centrais.  

Assinale a alternativa que apresenta essas quatro ideias listadas em ordem de importância 

na representação social desses profissionais: 

a) Insuficiência de recursos financeiros, mobilidade transfronteiriça, reduzida cooperação 

fronteiriça e cultura dos bolivianos. 

b) Insuficiência de recursos financeiros, limite internacional, cooperação fronteiriça e 

cultura dos bolivianos. 

c) Insuficiência de recursos financeiros, territorialidades, cooperação fronteiriça e cultura 

dos bolivianos. 

d) Insuficiência de recursos financeiros, fluxos migratórios, reduzida cooperação 

fronteiriça e identidade territorial. 



e) Insuficiência de recursos financeiros, xenofobia, migração pendular e cultura dos 

corumbaenses. 

 

7. “Em Mato Grosso do Sul a ocorrência de raiva humana e canina está restrita aos 

municípios de Corumbá e Ladário, situados na fronteira com a Bolívia, no extremo 

Oeste do Brasil”.  

Tendo como tema a raiva urbana, citada na frase acima, assinale a alternativa correta dentre as 

afirmativas a seguir. 

a) Embora a fronteira Brasil-Bolívia seja um espaço relevante em aspectos culturais e 

econômicos, para os municípios de Corumbá e Ladário, percebe-se que o Rio Paraguai 

garante um isolamento seguro das populações de reservatórios animais envolvidas na 

ocorrência de raiva urbana nessa região.  

b) Os focos de raiva urbana detectados nos municípios de Corumbá e Ladário não 

representam risco para a população de Puerto Quijarro (Bolívia) por haver uma 

extensa área rural que impede a disseminação do vírus da raiva. 

c) Ações conjuntas, de profissionais brasileiros e bolivianos, para vacinação em massa 

em humanos, são fundamentais para a prevenção e controle da raiva urbana na área de 

fronteira Brasil-Bolívia. 

d) A educação sobre aspectos sanitários, de posse responsável de animais e a “imunidade 

de rebanho”, adquirida por meio de infecções naturais pelo vírus rábico, são aspectos 

positivos para o controle da raiva urbana. 

e) Aspectos culturais, econômicos e peculiaridades de áreas fronteiriças precisam ser 

consideradas na elaboração de programas sanitários binacionais, como no caso da 

raiva urbana na fronteira Brasil-Bolívia. 

 

8. Assinale a alternativa cujas condições são discutidas no artigo de Lima (2018), 

intitulado “A situação singular das mulheres nas fronteiras: um ensaio sobre os 

desafios e o cotidiano dessas vidas em regiões brasileiras”. 

a) Especificamente sobre tráfico de mulheres em regiões de fronteira.  

b) Saúde das mulheres que vivem na fronteira. 

c) Econômicas das mulheres que trabalham nas fronteiras. 

d) Os problemas sociais que as mulheres enfrentam nas regiões de fronteira, inclusive o 

tráfico de pessoas. 

e) Nacionalidades e vulnerabilidades para o tráfico de pessoas. 

 

9. No debate acerca do trabalho formal e não formal para as mulheres que vivem em 

região de fronteira, Lima (2018) apresenta algumas generalizações. Dentre essas, 

assinale a única alternativa correta. 

a) A maioria das mulheres que vivem nas fronteiras estão empregadas formalmente no 

comércio da região. 

b) A maioria das mulheres que vivem nas fronteiras trabalham em regiões rurais. 

c) A maioria das mulheres que vivem nas fronteiras atuam no trabalho informal. 



d) A maioria das mulheres que vivem nas fronteiras estão desempregadas.  

e) A maioria das mulheres que vivem nas fronteiras são empreendedoras autônomas. 

 

10. No artigo “O ambiente fronteiriço: traços intangíveis e realidades sinuosas”, publicado 

na Revista GeoPantanal, Oliveira (2016) aponta que a presença do imigrante é uma 

das características mais marcantes das regiões fronteiriças. Nas alternativas, a seguir, 

assinale a definição de imigrante que o autor apresenta em seu texto. 

a) Um cidadão do mundo, mas que na fronteira se mantém discreto, pois é visto como 

portador de ilicitudes. 

b) Uma pessoa com grande capacidade de articulação política e forte identidade 

territorial, marcada por territorialidades circunscritas a espaços fronteiriços. 

c) Uma pessoa portadora de provisoriedades, mas que não tensiona os serviços (saúde, 

educação, assistência social) públicos do local de sua chegada. 

d) Um cidadão que participa intensamente das relações sociais e interações escolares e 

laborais, mas quase nunca das relações políticas do lugar que escolheu para morar. 

e) Um ser portador de transformações, seja na sociedade que ele deixa para trás seja na 

que o recebe.  


