3º dia

Na parte inferior desta capa, preencha todos os espaços destinados à sua
identificação.
1
Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever
mensagem, etc., será automaticamente excluído do Processo Seletivo.
Este Caderno contém 05 questões. Se estiver incompleto ou contiver imperfeição
2 gráfica que prejudique a leitura, peça imediatamente ao Fiscal que o substitua.
Respostas e rascunhos deverão ser redigidos com a Caneta entregue pelo Fiscal.
3 Em nenhuma hipótese se avaliará resposta escrita com grafite.
Escreva as respostas de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura
4 implicará redução de pontos.
5 O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
Escreva cada resposta dentro do espaço a ela reservado. O que você escrever fora
6 desse espaço não será avaliado.
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal os dois Cadernos, a
7 Folha de Respostas e a Caneta.

Nome completo (em letra de forma)

Nº da Turma

Assinatura

Nº da Inscrição

Questão 1
Desde as últimas décadas do século XX, o turismo se apresenta como uma das
atividades econômicas mais dinâmicas do Rio Grande do Norte. Para esse dinamismo,
muito tem contribuído a apropriação dos recursos naturais existentes no território
potiguar.
A) Cite dois recursos naturais utilizados pela atividade turística nas áreas litorânea e
sertaneja.
B) Explique de que forma os recursos citados contribuem para a dinâmica da atividade
turística nas duas áreas mencionadas.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
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Questão 2
Os resíduos sólidos podem ser tratados, adequadamente, por meio de reciclagem, de
deposição em aterros sanitários e de incineração. No entanto, grande parte dos
municípios brasileiros coloca os resíduos em locais inadequados ou a céu aberto,
transformando esses locais em verdadeiros “lixões”.
Identifique e analise dois problemas socioambientais
inadequadas quanto ao tratamento de resíduos sólidos.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
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decorrentes

de
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Questão 3
Faça uma leitura cuidadosa das pirâmides etárias do Brasil correspondentes aos anos de
1970 e de 2000.
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ADAS, Melhem, ADAS, Sérgio (Colaborador). Panorama Geográfico do Brasil:
contradições impasse e desafios socioespaciais. São Paulo: Moderna, 2000. p.489.

A partir da leitura, analise a dinâmica demográfica brasileira no período de 1970 a 2000
considerando
A) o crescimento vegetativo;
B) a expectativa de vida.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
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Questão 4
A “queda do muro de Berlim”, ocorrida no final de 1989, é um dos marcos do surgimento
de uma “nova ordem mundial”, que pode ser compreendida a partir de duas dimensões: a
geopolítica e a econômica.
Explique as mudanças geopolíticas e econômicas decorrentes dessa “nova ordem
mundial”.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
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Questão 5
A transferência da capital do Brasil da região Sudeste para a região Centro-Oeste é vista
como uma das maiores realizações de Juscelino Kubitschek. Explique a importância
dessa transferência para o crescimento econômico da região Centro-Oeste.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
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