CONCURSO PÚBLICO IFRN 2011 – DOCENTE
EDITAL Nº 36/2011 – REITORIA IFRN
Retificado em 09 de fevereiro de 2012

Expectativa de Respostas
GEOGRAFIA
QUESTÃO 01
Ao elaborar a resposta exigida pela situação apresentada, o candidato deverá argumentar,
dentro das expectativas que seguem, explorando os pontos chaves que se apresentam e
fazendo as relações corretas com o tema abordado.
A expectativa é que o(a) candidato(a), considerando-se a coerência e a fundamentação dos
argumentos utilizados em sua resposta explique, a partir dos subsídios presentes nas imagens
reproduzidas, e nos textos apresentados na questão, as implicações decorrentes da implantação
do sistema agrícola apresentado no espaço rural do Rio Grande do Norte considerando as
características socioambientais das mesorregiões Agreste e Central Potiguar. Para a
argumentação, serão considerados pontos chaves a abordagem de temas como a inserção de
novas tecnologias ao espaço rural e a emergência do modelo de sistema agrícola da agricultura
de precisão; características naturais e sociais das mesorregiões; viabilidade de implementação do
sistema agrícola em discussão nas mesorregiões estudadas; medidas que visam possibilitar essa
implementação e consequências socioambientais positivas e negativas da implementação da
agricultura de precisão no espaço rural norte-rio-grandense.

QUESTÃO 02
Ao elaborar a resposta exigida pela situação apresentada, o candidato deverá argumentar,
dentro das expectativas que seguem, citando fatores pertinentes e explicações coerentes
com o tema abordado.
A expectativa é que o(a) candidato(a), considerando-se a coerência e a fundamentação dos
argumentos utilizados em sua resposta, a partir dos subsídios presentes nas imagens
reproduzidas, e nos textos apresentados na questão, explique os fatores que justificam a
contradição existente no Brasil no que tange ao excelente desempenho na economia (6ª
colocação) e aos baixos índices sociais. Para a argumentação serão considerados pontos chaves
a abordagem e explicação dos seguintes fatores: concentração de renda; distribuição desigual de
terras e riquezas; centralização de políticas públicas; insuficiência de investimentos em serviços
públicos básicos (mais precisamente na educação, saúde, moradia, alimentação e saneamento) e
problemas na gestão pública (ineficiência, corrupção e ausência de uma gestão democrática
efetiva).

