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QUESTÃO 18.

SITUAÇÃO: RECURSOS IMPROCEDENTES
RECURSO:
Os recursos questionam: o fato dos países da Comunidade de Estados Independentes (CEI) serem
autossuficientes em recursos naturais; possuírem relações de comercialização e união alfandegária entre os
países membros – o que alteraria o gabarito da questão; e, finalmente, também alega que o conteúdo não está
previsto no edital, ensejando a anulação da questão.

JUSTIFICATIVA:
Considerando que o primeiro item do programa de Geografia, indicado na página 30 do Edital nº
002/2016 que prevê o conteúdo “Espaço geográfico mundial. Desigualdades socioespaciais das atividades
econômicas, população, trabalho, centros de poder e conflitos atuais”. Nestes termos, o recurso que alega
a inexistência do conteúdo no programa é improcedente, uma vez que a matéria está integralmente amparada
no debate geográfico sobre os centros de poder e os atuais conflitos no espaço geográfico mundial, razão
pela qual o recurso não se sustenta.
Por sua vez, tampouco há justificativa plausível para alteração do gabarito, na medida em que o texto
da alternativa C é distrator da questão. A CEI não constitui um bloco econômico, pois não há acordos e
políticas comerciais comuns entre os países membros. Além de não haver integração econômica, não há
também legislação comercial comum, assim como redução ou isenção de tarifas alfandegárias entre os
países membros. Portanto, não há relações de comercialização e união alfandegaria entre os países membros.
Finalmente, sobre o questionamento acerca dos recursos naturais na área dos países da CEI, é
importante destacar que o gabarito da questão apresenta a informação com o seguinte texto “possuem uma
área de abrangência maior que o continente europeu e são praticamente autossuficientes em recursos
naturais”. Como se pode observar no texto do gabarito, as informações apresentadas estão cuidadosamente
amparadas pelo advérbio “praticamente” que significa perto de, aproximadamente. A área abrangida pelos
países da CEI é bem maior que o continente europeu o que garante a diversidade aos países membros, e, os
tornam praticamente autossuficientes em recursos naturais como o petróleo, gás natural, carvão, minério de
ferro, manganês, cobre, níquel, chumbo, zinco, estanho, urânio entre outros.

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que os recursos são improcedentes.
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QUESTÃO 19.

SITUAÇÃO: RECURSO IMPROCEDENTE
RECURSO:
O candidato recorrente alega que a questão é vaga, considerando que o continente americano possui
alta diversidade de relevo.

JUSTIFICATIVA:
O pleito é improcedente, uma vez que conhecer o relevo terrestre é uma das atribuições da ciência
geográfica no ensino fundamental e médio. Por esta razão, o conteúdo está integralmente amparado pelo
Edital nº 002/2016 - PROGRAD/COPESE. O Continente Americano é uma porção de terras banhadas pelo
Oceano Atlântico a leste e pelo Oceano Pacífico a oeste. Trata-se de dois blocos continentais ao norte e ao
sul unidos por um istmo (pequena faixa de terras situadas entre dois mares). Possui a predominância de
cadeias montanhosas do terciário, a oeste, e planaltosantigos, a leste.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.
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QUESTÃO 23.

SITUAÇÃO: RECURSO IMPROCEDENTE
RECURSO:
O recurso afirma que “ilha” não constitui uma forma de relevo, ensejando, assim, a anulação da
questão.

JUSTIFICATIVA:

O questionamento não se sustenta, uma vez que ilha, por definição, é um prolongamento do relevo
costeiro ou litorâneo, estando numa depressão absoluta preenchida por água em toda sua volta. Sob esta
perspectiva, houve integral observância ao emprego correto e formal de termos e seus respectivos conceitos
na elaboração da questão.
Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.
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