
CP/CAEM/2004 – 1ª PROVA FORMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA DO BRASIL

1ª QUESTÃO – ( 6,0 )

Analisar  os  fatores  fisiográficos  do  espaço  brasileiro,  concluindo 
sobre  a  influência  destes  fatores  na  distribuição  atual  da  população 
brasileira e na integração nacional.

Item Aspectos a serem considerados Escores Obs
Método

Interpretação
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10
02 Análise do objeto correto 15

Introdução
03 Abordagem da idéia central 06

03 A Delimitação do tema no espaço e no tempo 06
05 Outras idéias complementares 03

05 A Não-antecipação de partes do Desenvolvimento 04
06 Ligação com o Desenvolvimento 05

Desenvolvimento
07 Dividiu o todo em partes coerentes 06

08 Elaborou as conclusões parciais, espelhando as sínteses das partes 
analisadas. 10

09 Atendeu à condicionante de tempo e espaço 05
09 A Atendeu à condicionante de gerúndio (concluindo) 10
10 Apresentou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 10

Conclusão
11 Retomou o tema central 05

12 Síntese (idéias com adequado respaldo no Desenvolvimento e 
coerentes com as conclusões parciais) 10

13 Lógica (conclusão sobre aspectos desenvolvidos) 10
14 Elaborou o parágrafo (fecho) conclusivo 05

Subtotal Método 120
Conhecimento (algumas idéias)

Desenvolvimento
Caracterização da área

15

A grande extensão territorial brasileira cria óbices à instalação e ao 
desenvolvimento de um sistema de transporte adequado e eficiente, 
prejudicando  a  integração  nacional  e  dificultando  a  distribuição 
populacional por todo o território.

07

16
O  território  brasileiro  possui  a  forma  compacta  sendo  este  fator 

favorável à coesão e integração nacional em decorrência das 
menores distâncias entre seus pontos opostos

07

Conclusão parcial

17
As  dimensões  continentais  do  território  brasileiro  dificultam  a 

integração nacional e a distribuição da população no território 
brasileiro 

05

18 A forma compacta, por sua vez, favorece à integração nacional 05



Geologia

19

A  formação  do  subsolo  do  Brasil  ocorreu  em  eras  geológicas 
diversas, o que propiciou a existência de jazidas de variados 
recursos  minerais  como  petróleo,  minério-de-ferro,  ouro, 
diamantes, pedras preciosas e carvão mineral

10

20 Existência de petróleo em diversas áreas como o nordeste do Brasil, 
Bacia de Campos e outras. 07

21
Existência  de  grande  quantidade  de  minério-de-ferro  na  região 

Sudeste do Brasil  (Minas Gerais) e na região da Serra dos 
Carajás

07

22 Ocorrência  de  ouro,  diamantes  e  pedras  preciosas  no  Sudeste, 
Centro-Oeste e Norte do Brasil. 05

23 Existência de jazidas de carvão mineral no sul do país 05

24 Influência das riquezas minerais no adensamento populacional de 
diversas regiões 08

25
Existência  de  solos  pobres  e  inférteis,  impróprios  às  atividades 

econômicas,  em algumas regiões constituindo-se em áreas 
de baixa densidade demográfica.

05

26
Ocorrência de solos férteis, propícios às atividades agropecuárias, 

favorecendo o povoamento (terra roxa no sudeste e sul do 
país e o solo de massapê no nordeste)

05

Conclusões parciais
27 A riqueza mineral de algumas regiões do país 03
28 Solo x possibilidades agropecuárias 03
29 A influência da geologia na distribuição populacional do Brasil 07

Relevo

30

O  relevo  brasileiro  composto  basicamente  de  planícies  e  de 
planaltos  com  altitudes  moderados,  não  se  constitui  em 
obstáculo  para  a  circulação  interna,  vindo  a  facilitar  a 
distribuição da população nas diversas regiões do país e a 
integração nacional.

10

31 O  planalto  Atlântico  inicialmente  dificultou  a  penetração  para  o 
interior e orientou o povoamento para a faixa litorânea. 10

Conclusões parciais

32 O  relevo  influenciou  tanto  a  distribuição  populacional  quanto  a 
integração nacional 05

33 Os maiores adensamentos populacionais formaram-se nas áreas da 
planície litorânea do atlântico 05

34

A  disposição  do  relevo  brasileiro  condicionou  o  povoamento  do 
território nas regiões mais baixas, nas áreas dos planaltos de 
altitudes moderadas e nas planícies devido à facilidade de 
circulação no interior dessas áreas.

05

Hidrografia

35

Sendo  a  maioria  dos  rios  brasileiros  de  planícies  facilitaram  a 
circulação e a penetração, contribuindo para a distribuição da 
população  no  interior  do  território  e  para  a  integração 
nacional.

07

36 Os  grandes  cursos  d’água  favoreceram  a  interiorização  da 
população, principalmente na vertente do Atlântico. 07

37
O  rio  São  Francisco,  no  período  colonial  foi  responsável  pela 

expansão da pecuária no sertão nordestino e pela ocupação 
da zona da Mata Açucareira.

07

38 O rio Amazonas e seus afluentes facilitam a circulação na região 
Amazônica e contribuem para o povoamento da área fixando 
o   homem  em  suas  margens  e  fazendo  surgir  núcleos 

07



populacionais
Conclusões parciais

39
A  rede  hidrográfica  do  país,  constituída  por  extensos  rios 

navegáveis  (de  planície)  facilitou  a  interiorização  da 
população e o povoamento do interior do Brasil.

05

40 Merecem destaque na integração nacional os rios Amazonas e são 
Francisco 05

Litoral

41

O litoral brasileiro baixo e recortado, apresenta boas condições às 
articulações  marítimo-continentais,  favorecendo  à  instalação  de 
bons portos e contribuindo através do comércio marítimo, para o 
desenvolvimento  econômico  e  para  a  fixação  da  população  na 
costa,  facilitando o  povoamento  da  faixa litorânea  e facilitando  a 
integração nacional.

10

42 A faixa costeira do Pacífico propicia as ligações com o oriente 10
Conclusões Parciais

43 Maior concentração populacional na faixa costeira do Atlântico 05

44

O litoral baixo e arenoso facilitou a instalação de portos e favoreceu 
o  desenvolvimento  das  atividades  econômicas  propiciando  boas 
condições  para  a  distribuição  populacional  na  costa  e  para  a 
integração nacional

05

Clima

45

O  clima  tropical,  subtropical  e  litorâneo  úmido,  favorecem  as 
atividades  agropecuárias  desenvolvem  a  economia  e  facilitam  a 
circulação  e  o  povoamento das regiões  por  eles dominadas,  em 
decorrência  das  temperaturas  amenas  e  do  índice  pluviométrico 
regular, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano

10

46
O clima semi-árido  do sertão  nordestino  é  um fator  de  repulsão 
populacional  que dificulta,  mas não impede o povoamento dessa 
área.

10

47

O  clima  Equatorial  da  região  Amazônica,  em  decorrência  dos 
elevados índices pluviométricos e das altas temperaturas, também 
dificulta o povoamento do Norte do país e proporciona condições 
adversas à integração nacional

10

Conclusões parciais

48 O clima influenciou o povoamento, proporcionando o surgimento de 
grandes adensamentos populacionais e de áreas anecúmenas. 05

49
Em razão dos rigores climáticos, surgiram áreas anecúmenas em 
diversas regiões tais como: o semi-árido do Nordeste Brasileiro e a 
região Amazônica, dificultando a integração nacinal

05

50
Os grandes adensamentos populacionais  surgiram principalmente 
nas  áreas  correspondentes  aos  climas  tropical,  subtropical  e 
litorâneo úmido, com suas temperaturas mais suaves e amenas.

05

Vegetação

51
A cobertura vegetal da Floresta Amazônica dificulta a circulação e o 
povoamento da região,  repelindo o povoamento na área,  criando 
condições adversas à integração nacional.

10

52
A  extração  do  pau-brasil  na  Mata  Atlântica,  logo  no  início  da 
colonização,  contribui  para  a  formação  do  primeiros  núcleos 
populacionais do país, povoando a faixa costeira.

09

53

A  riqueza  da  Mata  Atlântica,  permitindo  o  desenvolvimento  de 
diversas  atividades  econômicas,  e  sua  maior  permeabilidade, 
facilitando  a  circulação  na  região,  favoreceu  o  povoamento  da 
porção leste do continente.

08

54 A  escassa  cobertura  vegetal  das  regiões  áridas  e  semi-áridas 08



dificultou o  povoamento  da algumas áreas  como o polígono  das 
secas no NE do Brasil.
Conclusão parcial

55
Surgimento de algumas áreas  anecúmenas em conseqüência  da 

56cobertura vegetal dificultando a integração nacional 
e a distribuição da população em algumas regiões

04

56 Maior concentração populacional na porção leste do país em razão 
da ocorrência da Mata Atlântica 04

Conclusões

57

Os fatores fisiográficos do Brasil  condicionaram o povoamento do 
país,  influenciando  a  maior  concentração 
populacional na faixa leste, particularmente na costa 
do Atlântico, no vale dos grandes rios, nas planícies e 
nos planaltos com altitudes mais moderados.

10

58

O  relevo  a  hidrografia,  o  litoral  e  o  clima  condicionaram  o 
povoamento por favorecerem a fixação da população, 
em maior escala, em sua porção leste, tornando esta 
área a maia povoada do país, facilitando a integração 
nacional.

10

59

A diversidade dos períodos geológicos em que ocorreu a formação 
do subsolo sul-americano, proporcionou a existência 
de  jazidas  de  vários  recursos  minerais,  o  que 
favoreceu  o  desenvolvimento  de  atividades 
econômicas  em  certas  áreas,  influenciando  o 
povoamento das mesmas.

10

60

A  cobertura  vegetal  e  o  clima  do  Brasil  são  responsáveis  pela 
existência de áreas anecúmenas no país, dificultando 
a distribuição populacional em algumas regiões e a 
integração nacional.

10

61

A grande diversidade dos períodos geológicos em que ocorreu a 
formação do subsolo do Brasil, propiciou a existência 
de jazidas de diversos recursos minerais de grande 
importância econômica.

10

62
A hidrografia facilitou a circulação e a interiorização da população 

contribuindo para a distribuição da população e para 
a integração .

10

63
O litoral do Atlântico, devido à extensão da planície e a facilidade de 

circulação,  condicionam a existência  de uma maior 
concentração populacional nessa área.

10

64
O clima e a vegetação deram origem à existência de algumas áreas 

anecúmenas como a Floresta Amazônica e a região 
semi-árida do Nordeste brasileiro.

10

65 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 360 
escores e até este limite)

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 360
Expressão Escrita

A1 00
A2 05
A3 10
B1 00
B2 05
B3 10
C1 00
C2 05
C3 10



D1 00
D2 05
D3 08
D4 10

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido

E1 20
E2 20
E3 20
E4 20

Subtotal Expressão escrita 120
TOTAL DE PONTOS PERDIDOS

GRAU BRUTO MÁXIMO 600 Valor 6,0
GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

2ª QUESTÃO – ( 4,0 )

Do  estudo  da  fisiografia  da  Região  Amazônica,  apresentar  os 
possíveis  impactos  sobre  o  meio  ambiente  decorrentes  da  exploração 
econômica dos recursos vegetais e minerais daquela região.

Item Aspectos a serem considerados Escores Escores
Método

Interpretação
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 12
02 Apresentar o objeto correto 25

Introdução 00
03 Abordagem da idéia central 07

03 A Delimitação do tema no espaço e no tempo 06
04 Outras idéias complementares 08
05 Ligação com o Desenvolvimento 07

Desenvolvimento 00
06 Ordenação pela importância das idéias 15
07 Apresentação das idéias com ligação de causa e efeito 10

Subtotal Método 90
Conhecimento (algumas idéias)

Impactos  sobre  o  meio  ambiente  decorrentes  da  exploração 
econômica dos recursos vegetais na Região Amazônica.

08 Exploração predatória 12
09 Desmatamento 10
10 Formação de áreas desérticas (solos pobres) 12
11 Desequilíbrio ecológico 11
12 Extinção de espécies vegetais 10
13 Surgimento de núcleos urbanos de forma desorganizada 10
14 Destruição de diversas espécies animais 10
15 Assoreamento das nascentes dos cursos d’água 10
16 Alterações climáticas regionais e globais 12

Impactos  sobre  o  meio  ambiente  decorrentes  da  exploração 
econômica dos recursos minerais na Região Amazônica.

17 Contaminação das águas dos rios com mercúrio 15
18 Assoreamento das margens dos rios 12



19 Destruição de florestas 10
20 Surgimento de núcleos urbanos de forma desorganizada 10
21 Desequilíbrio ecológico 10
22 Morte de diversas espécies animais 11
23 Desmatamento (exploração da cassiterita em Roraima) 12
24 Depredação ambiental (Serra Pelada) 13

Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 190 
escores e até este limite) 00 05 por 

idéia
Subtotal Conhecimento 190

Expressão Escrita
A1 00
A2 05
A3 10
B1 00
B2 05
B3 10
C1 00
C2 05
C3 10
D1 00
D2 05
D3 08
D4 10

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido

E1 20
E2 20
E3 20
E4 20

Subtotal Expressão escrita
TOTAL DE PONTOS PERDIDOS 120

GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0
GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO
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