
CP/CAEM/2004 – 2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA DO BRASIL

1ª QUESTÃO – ( 6,0 )

Analisar  as  relações  políticas  e  econômicas  do  BRASIL  com  os 
ESTADOS  UNIDOS  DA AMÉRICA  (EUA),  concluindo  sobre  as  influências 
dessas relações na criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 12
02 Análise do objeto correto 12

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

Desenvolvimento
08 Dividiu o todo em partes coerentes 08

09 Elaborou as conclusões parciais, espelhando as sínteses das partes 
analisadas. 12

10 Atendeu à condicionante de tempo e/ou espaço 06
11 Atendeu à condicionante de gerúndio (concluindo) 10
12 Apresentou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 05

Conclusão
13 Retomou o tema central 05

14 Síntese (idéias com adequado respaldo no Desenvolvimento e 
coerentes com as conclusões parciais) 05

15 Lógica (conclusão sobre aspectos desenvolvidos) 04
16 Elaborou o parágrafo (fecho) conclusivo 04

Subtotal Método 120
Conhecimento (algumas idéias)

Desenvolvimento
Relações políticas do Brasil com os EUA

17 Relações políticas entre os dois países na ONU 12
18 Relações políticas entre os dois países na OEA 12
19 Acordos bilaterais 12
20 Áreas de influência dos dois países 12
21 Divergências políticas existentes 12
22 A política externa dos dois países 12

Conclusões parciais 00
23 Aspectos das relações políticas que dificultam a criação da ALCA 15
24 Aspectos das relações políticas que favorecem a criação da ALCA 15

Relações econômicas do Brasil com os EUA 00



25 A competitividade dos produtos dos dois países 12
26 A complementaridade dos produtos do dois países 11
27 A influência da balança comercial 11
28 Os mercados consumidores 11
29 Influência da Ciência & Tecnologia 11
30 Protecionismo americano 11
31 Barreiras tarifárias 11
32 Barreiras não tarifárias 11
33 Relações econômicas entre os dois países na OMC 12
34 Relações econômicas entre os dois países no NAFTA 11
35 Relações econômicas entre os dois países no MERCOSUL 11

Conclusões parciais 00
36 Aspectos das relações políticas que dificultam a criação da ALCA 15
37 Aspectos das relações políticas que favorecem a criação da ALCA 15

Conclusões 00
38 As relações políticas do Brasil com os EUA 15
39 As relações econômicas do Brasil com os EUA 15

40 Aspectos  das  relações  políticas  entre  o  Brasil  e  os  EUA  que 
favorecem a criação da ALCA 15

41 Aspectos  das  relações  políticas  entre  o  Brasil  e  os  EUA  que 
dificultam a criação da ALCA 15

42 Aspectos das relações econômicas entre  o Brasil  e os EUA que 
favorecem a criação da ALCA 15

43 Aspectos das relações econômicas entre  o Brasil  e os EUA que 
dificultam a criação da ALCA 15

44 Parágrafo conclusivo 15

45 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 260 
escores e até este limite)

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 360
Expressão Escrita

A1 00
A2 03
A3 10
B1 00
B2 03
B3 10
C1 00
C2 03
C3 10
D1 00
D2 01
D3 03
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 )

Não há interesse em fomentar a produção de alimentos transgênicos no Brasil.”  
(Jornal O Globo – 09/07/00)

Justificar a assertiva acima.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 13
02 Justificar o objeto correto 13

Introdução
03 Abordagem da idéia central 10
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 09
05 Outras idéias complementares 09
06 Ligação com o Desenvolvimento 10

Desenvolvimento
07 Ordenação pela importância das idéias 13
08 Justificativa das idéias com ligação de causa e efeito 13

Subtotal Método 90
Conhecimento (algumas idéias)

09 Competição  comercial  entre  os  países  que  produzem  alimentos 
transgênicos 17

10 Extensas áreas agricultáveis 17
11 Redução do índice de empregos na área rural 16
12 Êxodo rural 16
13 Necessidade de grandes investimentos na área de P & D 16
14 Necessidade de incentivo às pesquisas 16

15 Falta de confiança nos mercados interno e externo nos produtos 
transgênicos 16

16 Necessidade de aquisição de novos equipamentos 16
17 Reação do mercado consumidor 16
18 Reação dos produtores rurais 16
19 Diversidade de climas e solos do país 16
20 Expansão da fronteira agrícola nacional 16
21 Opinião pública desfavorável 16

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

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 210
Expressão Escrita

A1 00
A2 03
A3 10
B1 00
B2 03
B3 10
C1 00
C2 03
C3 10
D1 00



D2 01
D3 03
D4 10

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido

E1 15
E2 15
E3 15
E4 15

Subtotal Expressão escrita 100
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

Ficha de Observações
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