Prova T
Questão 21
E
A questão aborda a análise de climogramas, muito tradicional em avaliações de geografia, com conhecimentos na análise geral de
clima. O aluno precisaria analisar os elementos e fatores climáticos expostos (umidade, temperatura, relevo, massas de ar, altitude). No
caso, 3 (três) cidades do RN são representadas com relação as características de temperatura e índice pluviométrico, além das médias
expostas em números das mesmas e também a altitude média. A questão expõe características muito próximas entre as cidades, o que
dificulta sua análise.
O detalhe da questão é a necessidade de conhecer a localização especifica de Currais Novos, fazendo fronteira com a Paraíba. Apesar
disso não percebo nenhum problema para anular a questão. O clima semiárido é diretamente influenciado pelo Planalto da Borborema,
que funciona como uma barreira orográfica, dificultando a chegada da umidade.
Questão 22
B
Questão interpretativa, baseada na análise de tabela. O tema trabalhado é a questão fundiária brasileira que se caracteriza por ser
extremamente concentradora.
A tabela disponibiliza:
- A dimensão das propriedades (área- hectares)
- O número de imóveis (com percentual)
- A área ocupada (com percentual ao lado)
- Área média.
As informações disponibilizadas nos levam a interpretar que há um grande numero de pequenos imóveis com pouca área ocupada,
enquanto que as maiores propriedades (latifúndios) são em número menos, porém com grande área.
Questão 23
B
A questão aborda a mobilidade populacional, com 3 (três) mapas indicando pontos de saída e entrada de pessoas. Com 5 afirmativas,
sendo duas corretas a I e a IV.
A afirmativa III está errada, não faz sentido que os fluxos turísticos que partem do sudeste explicarem a chegada de imigrantes na
região.
A afirmativa IV está errada, se o Rio de Janeiro é influenciado pela deseconomia de aglomeração, porque ainda assim o estado atrai os
imigrantes? Logo fica contraditória a questão.
A afirmativa V está errada pois não há relação com a migração pendular.
Questão 24
E
As imagens indicam a expansão da mancha urbana da Região Metropolitana de Natal, gerando a conurbação. A conurbação é o
encontro físico entre as cidades de Natal e Parnamirim, não havia margem para outra alternativa.
Questão 25
A
Alternativa correta (segundo a banca) é passível de recurso pois uma nova Área de Proteção Ambiental (APA) foi criada alterando os
dados percentuais da afirmativa.
"O rio Grande do Norte possui atualmente 238 mil hectares em Unidades Estaduais de Conservação, o que corresponde a 4,5% do seu
território. Estas unidades estão localizadas, em sua maior parte, ao longo do litoral potiguar, sendo 2,58% no ecossistema marinho,
1,08% no ecossistema costeiro, 0,8% em ecossistema de mata atlântica e o restante na caatinga."
Link
indicando
a
criação
da
nova
área
no
Diário
Oficial:
http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20180223&id_doc=600556
Questão 26
E
A questão está bem montada, as duas colunas estão bem articuladas, as características são adequadas.
Questão 27
E
Questão passível de recurso, devido a forma como a questão foi explorada. A questão pede para identificar “...as principais produções
que sustentam suas exportações na atualidade...”
As frutas tropicais irrigadas como indica o gabarito sendo a certa, realmente são as maiores em nossa pauta de exportações, porém o
sal marinho ocupa uma das principais posições segundo dados da Federação da Indústrias do Rio grande do Norte, logo o sal pode ser
considerado uma das principais produções.
Segundo dados da FIERN, o Rio Grande do Norte obteve um aumento de 1,7% no primeiro semestre de 2018 em suas exportações,
com destaque em participação para: Frutas (37,1%): Melões (18,8%), Castanhas (8,8%) e Mamões (5,0%); e Minerais (10,0%): Sal
Marinho (8,6%).
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Questão 28
B
Questão abordando fusos horários, o aluno precisaria dominar os conceitos, a quantidade de fusos horários no Brasil e a localização
dos estados com seus respectivos fusos. A alternativa B está correta (prova T).
A alternativa C está errada pois o Acre terá as urnas fechadas com duas horas de atraso.
A alternativa D está errada, pois o Brasil apresenta 4 fusos horários.
Porém os alunos podem recorrer alegando que ao colocar Brasília como ponto de referência na questão, com dois fusos de
atraso para o oeste e um fuso a leste a afirmação fica adequada. Porém a banca pode recusar tal argumento pois ao colocar
Brasília na oração ao final do texto a mesma fica adequada.
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