
CP/CAEM/2004 – 1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA DO BRASIL

1ª QUESTÃO – ( 6,0 )

Analisar  o  panorama  atual  da  atual  matriz  energética  brasileira, 
destacando a oferta e a demanda de energia e a possibilidade de integração 
dos sistemas de energia do País.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

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

Introdução 00
03 Abordagem da idéia central 06
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 06
05 Outras idéias complementares 03
06 Não-antecipação de partes do Desenvolvimento 04
07 Ligação com o Desenvolvimento 05

Desenvolvimento
08 Dividiu o todo em partes coerentes 06

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

10 Atendeu à condicionante de tempo e espaço 05
11 Atendeu à condicionante de gerúndio (destacando) 10
12 Apresentou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 10

Conclusão
13 Retomou o tema central 05

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

15 Lógica (conclusão sobre aspectos desenvolvidos) 10
16 Elaborou o parágrafo (fecho) conclusivo 05

Subtotal Método 120
Conhecimento (algumas idéias)

Desenvolvimento
Energia proveniente de fontes renováveis
Hidráulica

17 Participação  das  fontes  hidráulicas  na  matriz  energética 
(aproximadamente 82% do total) 04

18 Potência instalada (cerca de 83.000 MW) 04

19 Maior potencial hidráulico na Amazônia (longe dos grandes centros 
consumidores) 04

20 Capacidade instalada concentrada no Centro-Sul 04
21 Potencial hidráulico: aproximadamente 260.000 MW 03
22 Implantação de alto custo 03
23 Longo prazo para a instalação 03



24 Influência das condições climáticas e meteorológicas na produção 03
25 Impactos ambientais 03
26 Projetos iniciados e ainda não concluídos 03

Outras fontes (cana-de-açúcar, Solar, biomassa, eólica, marés, 
etc)

27 Pequena participação na matriz energética 03
28 Localização atual dos projetos 03
29 Localização dependente das condições climáticas 03
30 Pequena capacidade de geração 03
31 Avanços tecnológicos na exploração de fontes alternativas 03

32 Destaque  na  utilização  dos  derivados  da  cana-de-açúcar  como 
combustível 03

33 Oferta  de  energia  proveniente  de  fontes  renováveis  (produção, 
importação, exportação e perdas) 04

34 Demanda de energia (proveniente de fontes renováveis) por setores 
(industrial, residencial e de transportes) 04

35 Integração  dos  sistemas  (eixos  nacionais  de  desenvolvimento  e 
integração, linhas de transmissão e interligações) 04

Conclusões parciais

36 Participação  das  fontes  hidráulicas  na  matriz  energética 
(aproximadamente 82% do total) 05

37 As  outras  fontes  renováveis  possuem  pequena  participação  na 
matriz energética 05

38 Destaque  na  utilização  dos  derivados  da  cana-de-açúcar  como 
combustível 04

39 Oferta  de  energia  proveniente  de  fontes  renováveis  (produção, 
importação, exportação e perdas) 07

40 Demanda de energia (proveniente de fontes renováveis) por setores 
(industrial, residencial e de transportes) 07

41 Integração  dos  sistemas  (eixos  nacionais  de  desenvolvimento  e 
integração, linhas de transmissão e interligações) 07

Energia proveniente de fontes não-renováveis
Derivados do Petróleo (óleo diesel e óleo combustível) e gás 

natural
42 Principais combustíveis utilizados nas usinas termelétricas 04
43 Participação crescente do gás natural na matriz energética 04

44 O  País  ainda  não  atingiu  a  auto-suficiência  na  produção  de 
derivados do petróleo 04

45 Menor tempo de implantação das usinas termelétricas 04
46 Menor custo de implantação das usinas termelétricas 03
47 Facilidade de instalação próximo aos locais de maior demanda 03
48 Projetos iniciados e ainda não concluídos 03

Carvão mineral
49 Concentração da produção na Região Sul 03
50 Pequena participação na matriz energética 03
51 Baixa qualidade do carvão nacional (reduzido teor calorífico) 03
52 Grande dependência da importação de carvão 03

Energia termonuclear
53 Usinas localizadas no estado do Rio de Janeiro 04
54 Pequena participação na matriz energética 03
55 Projeto iniciado e parado (Angra III) 03
56 Projeto de enriquecimento do urânio (nova tecnologia nacional) 05

57 Oferta de energia proveniente de fontes não-renováveis (produção, 
importação, exportação e perdas) 04



58 Demanda de  energia  (proveniente  de  fontes  não-renováveis)  por 
setores (industrial, residencial e de transportes) 04

59 Integração  dos  sistemas  (eixos  nacionais  de  desenvolvimento  e 
integração, linhas de transmissão e interligações) 04

Conclusões parciais
60 Principais derivados do petróleo, utilizados nas usinas termelétricas. 07
61 Participação crescente do gás natural na matriz energética 07
62 Necessidade de importação de derivados do petróleo 10

63 Facilidade  de  instalação  das  termelétricas  próximo aos  locais  de 
maior demanda 10

64 Concentração da produção de carvão mineral na Região Sul 07

65 Pequena participação do carvão mineral na matriz energética (baixa 
qualidade e necessidade de importação) 08

66 Pequena participação da energia termonuclear na matriz energética 
(concentração das usinas no estado do RJ) 10

67 Oferta de energia proveniente de fontes não-renováveis (produção, 
importação, exportação e perdas) 10

68 Demanda de  energia  (proveniente  de  fontes  não-renováveis)  por 
setores (industrial, residencial e de transportes) 10

69 Integração  dos  sistemas  (eixos  nacionais  de  desenvolvimento  e 
integração, linhas de transmissão e interligações) 10

Conclusões

70
Grande  participação  das  fontes  hidráulicas  na  matriz  energética 

(aproximadamente 82% do total).  Potência  instalada (cerca 
de 83.000 MW)

08

71 Maior potencial hidráulico na Amazônia (longe dos grandes centros 
consumidores) 06

72 Dificuldades na instalação (tempo e custos) 05

73
Pequena  participação  de  outras  fontes  renováveis  na  matriz 

energética (cana-de-açúcar, Solar,  biomassa, eólica, marés, 
etc). Pequena capacidade de geração.

06

74 Avanços tecnológicos na exploração de fontes alternativas 05

75 Destaque  na  utilização  dos  derivados  da  cana-de-açúcar  como 
combustível 05

76 Principais derivados do petróleo, utilizados nas usinas termelétricas. 06
77 Participação crescente do gás natural na matriz energética 07
78 Necessidade de importação de derivados do petróleo 06

79 Facilidade  de  instalação  das  termelétricas  próximo aos  locais  de 
maior demanda 07

80 Pequena participação do carvão mineral na matriz energética (baixa 
qualidade e necessidade de importação) 07

81 Pequena participação da energia termonuclear na matriz energética 
(concentração das usinas no estado do RJ) 07

82 Oferta de energia (produção, importação, exportação e perdas) 11

83 Demanda  de  energia  por  setores  (industrial,  residencial  e  de 
transportes) 11

84 Integração  dos  sistemas  (eixos  nacionais  de  desenvolvimento  e 
integração, linhas de transmissão e interligações) 11

85 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
GRAU BRUTO MÁXIMO 600 Valor 6,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

2ª QUESTÃO – ( 4,0 )

Explicar  as  causas  da  existência  dos  adensamentos  e  dos  vazios 
populacionais no território brasileiro

Item Aspectos a serem considerados Escores Escores
Método

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

Introdução
03 Abordagem da idéia central 07
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 06
05 Outras idéias complementares 08
06 Ligação com o Desenvolvimento 07

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

Subtotal Método 90
Conhecimento (algumas idéias)

Influência  dos  fatores  fisiográficos  (Caracterização  da  área, 
geologia, orografia, hidrografia, clima, vegetação e litoral)

09 Condicionam as migrações internas e a ocupação territorial 12
10 Facilitam/dificultam a circulação interna e a permanência do homem 11
11 Caracterizam áreas de atração e de repulsão 07

Influência dos fatores políticos
12 Imigrações (colonização) 08
13 Segurança pública 12

Influência dos fatores econômicos
14 Serviços de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transporte) 13
15 Malha viária 15
16 Existência de recursos minerais, vegetais e animais. 09



17 Produção agropecuária 12
18 Produção industrial 10
19 Renda “per capta” 07

Influência dos fatores psicosociais
20 Oportunidade de trabalho 08
21 Condições de habitação 10
22 Condições médico-sanitárias 11
23 Acesso à educação 12
24 Possibilidade de mobilidade social 13
25 Assistência e Previdência Social 09
26 Padrão de vida da população 11

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

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 120
GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO
Valor máximo das questões Grau bruto da questão

(escores)
Grau obtido

na questão(escores)
Grau final (nota)

1ª Questão –  6,0 600
2ª Questão –  4,0 400

Grau final
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