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QUESTÃO 1
Para responder plenamente à questão, espera-se que o/a candidato/a cite as economias tradicionais do
estado e seu processo de falência, enfatizando como se insere no processo de modernização e reestruturação
do Rio Grande do Norte, além de explicitar o advento das principais economias a partir desse momento, a
partir dos seguintes indicativos:
•
Durante a década de 1970, as economias tradicionais (algodão, sisal, scheelita, etc) que davam
sustentação ao estado entram paulatinamente em crise a partir do surgimento de novos produtos
sintéticos ou ainda em função do aparecimento de novos espaços de produção, o que acabou
deslocando essas atividades dos mercados mundiais ou mesmo nacionais e provocando a sua falência.
Tal processo que ocorreu paralelamente ao surgimento de novas atividades econômicas engendrou um
movimento de reestruturação produtiva e territorial do Rio Grande do Norte, transformando
profundamente toda dinâmica econômica estadual, a partir do avanço de investimentos estatais, de
empresas nacionais e multinacionais. Doravante, esse processo de reestruturação que pode ser
compreendido a partir das redefinições e transformações na dinâmica econômica e territorial de uma
dada porção do espaço, passou a ditar os ritmos da economia potiguar a partir de um conjunto de
modernas atividades que perpassam todos os seus segmentos. Assim, a partir dos anos de 1980, a
dinâmica econômica estadual passa a ser comandada por atividades que, cada vez mais, incorporam
conteúdos técnicos e científicos como atestam a produção de petróleo na Região Oeste, a fruticultura
irrigada que se desenvolve nos vales dos rios Piranhas-Açú e Apodi-Mossoró, as atividades de comércio
com o varejo moderno e turísticas como o desenvolvimento de Natal como polo nacional, e ainda com a
expansão das atividades industriais que perfazem parte essencial da dinâmica estadual a partir da
indústria têxtil, da construção civil e da mineração.
QUESTÃO 2
Para responder plenamente à questão, espera-se que o/a candidato/a indique qual é o tipo de movimento de
massa explique o mesmo, citando as causas naturais e antrópicas do fenômeno. Em seguida, deve conceituar
a segregação espacial, relacionando a segregação imposta com o bairro de Mãe Luiza e com o fenômeno de
movimentação de massa, assim como relacionar o conceito de segregação opcional ou também chamada de
autossegregação aos prédios residenciais de Areia Preta, a partir dos seguintes indicativos:
•

Os movimentos de massa são fenômenos que podem ocorrer naturalmente e fazem parte da dinâmica
externa da Terra, participando da modelagem do relevo ao longo do tempo. O tipo de movimento de
massa que ocorreu em Mãe Luiza foi de Corrida (obs: devido as limitações da imagem, também podemos
considerar deslizamento/escorregamento). Ocorrem em áreas de declividade acentuada quando há
grande quantidade de precipitação que satura o material intemperizado, que acaba cedendo com o peso
à força da gravidade. Daí essas áreas serem consideradas de risco para moradias. O processo também
pode ser desencadeado por causas antrópicas, quando somados aos fatores acima citados, temos
construções desordenadas e falta de infraestrutura apropriada de saneamento e drenagem, situação
comum em áreas pobres como no caso do bairro de Mãe Luiza. O fenômeno de segregação
socioespacial ocorre de duas maneiras: temos a segregação imposta, que diz respeito a população pobre
que não tem poder de escolha, pois não tem como comprar um imóvel legalmente e vai morar em áreas
impróprias e/ou de risco. E por outro lado temos a segregação opcional ou auto segregação, na qual a
população de maior poder aquisitivo se isola em condomínios de luxo com todo um aparato tecnológico.
As duas situações estão bem definidas na imagem que mostra as casas simples de Mãe Luíza
construídas em áreas de risco, sujeitas a deslizamentos e as torres de apartamentos de luxo na orla de
Areia Preta, que mesmo com todo o isolamento não ficaram isentas dos problemas ocorridos no local.
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