
CP/CAEM/2004 – 2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1ª QUESTÃO – ( 4,0 )

Comparar  os  sistemas de  transportes  da  Região  Norte  com os  da 
Região  Centro-Oeste,  concluindo  sobre  as  medidas  passíveis  de  serem 
adotadas para a otimização dos referidos sistemas de modo a incrementar a 
integração econômica entre as duas regiões.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10
02 Comparação do objeto correto 08

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

Desenvolvimento
08 Dividiu o todo em partes coerentes 05

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

10 Atendeu à condicionante de tempo e/ou espaço 04
11 Atendeu à condicionante de gerúndio (concluindo) 05
12 Comparou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 05

Conclusão
13 Retomou o tema central 03

14 Síntese (idéias com adequado respaldo no Desenvolvimento e 
coerentes com as conclusões parciais) 03

15 Lógica (conclusão sobre aspectos desenvolvidos) 03
16 Elaborou o parágrafo (fecho) conclusivo 05

Subtotal Método 80
Conhecimento (algumas idéias)

Desenvolvimento
Transportes terrestres
Região Norte

17 Rodovias do Corredor Norte (BR 174, R 401, BR 156, BR 364 e BR 
371) 03

18 Rodovias do Corredor Araguaia-Tocantins (BR 153 e BR 010) 03
19 Rodovias do Corredor Oeste-Norte (BR 163, BR 230 e BR 429) 03
20 Ferrovia Norte-Sul 03
21 Estrada de Ferro do Amapá 03
22 Estrada de Ferro Carajás 03
23 Estrada de Ferro Trombetas 03
24 Oleoduto Urucum-Coari 03
25 Obras de ampliação de infra-estrutura 03
26 Transporte multimodal de cargas 03

Região Centro-Oeste



27 Rodovias do Corredor Araguaia-Tocantins (BR 153) 03
28 Rodovias do Corredor Oeste-Norte (BR 163, BR 364 e BR 070) 03

29 Rodovias do Corredor Sudoeste (BR 163, BR 060, BR 262 e BR 
267) 03

30 Ferronorte 03
31 Novoeste 03
32 Gasoduto Brasil-Bolívia 03
33 Obras de ampliação de infra-estrutura 03
34 Transporte multimodal de cargas 03

34 A Comparação dos Transportes terrestres 18
Conclusões parciais

35
Medidas que podem ser adotadas para a otimização dos transportes 

terrestres  de  modo  a  incrementar  a  integração  econômica 
entre as duas regiões

18

Transporte aquaviário
Região Norte

36 Bacia  Amazônica  (Hidrovia  do  Solimões,  Hidrovia  do  Madeira, 
outros rios navegáveis – Negro, Juruá, Japurá, Guaporé, etc) 03

37 Hidrovia do Araguaia-Tocantins 03
38 Portos marítimos (Manaus, Belém, Santarém, etc) 03
39 Terminais hidroviários interiores (Porto Velho e outros) 03
40 Obras de ampliação de infra-estrutura 03
41 Transporte multimodal de cargas 03

Região Centro-Oeste
42 Hidrovia Paraná-Paraguai 03
43 Hidrovia do Araguaia-Tocantins 03
44 Hidrovia Tietê-Paraná 03
45 Terminais hidroviários 03
46 Obras de ampliação de infra-estrutura 03
47 Transporte multimodal de cargas 03

47 A Comparação dos Transportes aquaviários 17
Conclusões parciais

48
Medidas que podem ser adotadas para a otimização dos transportes 

aquaviários de modo a incrementar a integração econômica 
entre as duas regiões

17

Transporte aéreo
Região Norte

49 Aeroportos internacionais (Manaus, Belém e outros) 03
50 Aeroportos domésticos (Porto Velho e outros) 03
51 Movimentação de cargas 03
52 Movimentação de passageiros 03
53 Obras de ampliação de infra-estrutura 03

Região Centro-Oeste
54 Aeroportos internacionais (Brasília, Cuiabá e outros) 03
55 Aeroportos domésticos (Goiânia e outros) 03
56 Movimentação de cargas 03
57 Movimentação de passageiros 03
58 Obras de ampliação de infra-estrutura 03

58 A Comparação dos Transportes aéreos 17
Conclusões parciais

59
Medidas que podem ser adotadas para a otimização dos transportes 

aéreos de modo a incrementar a integração econômica entre 
as duas regiões

17

Conclusões
60 Conclusão da construção da Ferrovia Norte-Sul 04
61 Asfaltamento da BR 163 até Santarém 04

62 Extensão  da  Ferronorte  para  Cuiabá  e  daí  para  Porto  Velho  e 
Santarém 04



63 Implantação da Hidrovia Tapajós-Teles Pires 04

64 Construção e  pavimentação da BR 010 no TO (alternativa  à BR 
153) 04

65 Pavimentação da BR 364 no MT 04
66 Construção do trecho da BR 174 entre AM e MT 04
67 Pavimentação da BR 158até a divisa entre MT e PA 04
68 Parágrafo conclusivo 04

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

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 260
Expressão Escrita

A1 00
A2 03
A3 05
B1 00
B2 03
B3 05
C1 00
C2 03
C3 05
D1 00
D2 01
D3 03
D4 05

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido

E1 10
E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 60
GRAU BRUTO MÁXIMO 400 Valor 4,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

2ª QUESTÃO – ( 3,0 )

“...  a  geografia  das  indústrias  está  intimamente  relacionada  com  o  estudo  dos 
comportamentos  de  consumo,  que  por  sua  vez  está  relacionado  com  o  processo  de  
crescimento  e  da  distribuição  de  renda”  (SCARLATO,  Francisco  Capuano.  In:  ROSS, 
Jurandir L. S. Geografia do Brasil. EDUSP, 2001. p. 331).

Da análise da situação do setor industrial brasileiro, explicar a atual 
distribuição espacial da Indústria no País.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10
02 Explicar o objeto correto 10

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

Desenvolvimento
07 Ordenação das idéias 10
08 Explicação das idéias com ligação de causa e efeito 10

Subtotal Método 70



Conhecimento (algumas idéias)
09 O Sudeste como pólo dinâmico da industrialização brasileira 10

10
A descentralização industrial ocorrida a partir da década de 1970, para novas áreas 

no SE (MG e interior de SP), para o Sul e pontos do CO, NE e Norte (Zona 
Franca de Manaus)

10

11 A estrutura industrial do CO 13
12 Principais concentrações da indústria no CO 14
13 A estrutura industrial do Norte 13
14 Principais concentrações da indústria no Norte 14
15 A estrutura industrial do NE 13
16 Principais concentrações da indústria no NE 14
17 A estrutura industrial do Sul 13
18 Principais concentrações da indústria no Sul 14
19 A estrutura industrial do SE 13
20 Principais concentrações da indústria no SE 14
21 Os desequilíbrios regionais 15

22 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 170 
escores e até este limite)

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 170
Expressão Escrita

A1 00
A2 03
A3 05
B1 00
B2 03
B3 05
C1 00
C2 03
C3 05
D1 00
D2 01
D3 03
D4 05

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido

E1 10
E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 60
GRAU BRUTO MÁXIMO 300 3,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO
3ª QUESTÃO – ( 3,0 )

“A influente revista norte-americana “Newsweek”, estampou na capa da sua última 
edição as proezas do agronegócio nacional sob o título “O verdadeiro boom do Brasil: os  
fazendeiros do país agora alimentam o mundo”. 

Numa ampla reportagem, o repórter Mac Margolis diz que a “a revolução agrícola do  
titã  do  agronegócio”  está  apenas no  estágio  inicial” (Ministério  da  Agricultura  Pecuária  e 
Planejamento – 20/02/04)

Apresentar  os  fatores  que  vêm  contribuindo  para  o  acentuado 
crescimento do setor agropecuário brasileiro a partir da década de 1990.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10
02 Apresentar o objeto correto 10



Introdução
03 Abordagem da idéia central 08
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 07
05 Outras idéias complementares 05
06 Ligação com o Desenvolvimento 10

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

Subtotal Método 70
Conhecimento (algumas idéias)

09 Desvalorização cambial 5
10 Melhoria de sementes/ uso de novos cultivares e espécies vegetais 6
11 Pesquisas e inovação científica 6
12 Aumento da mecanização 6
13 Elevação do preço das commodities 6
14 Encurtamento dos ciclos vegetais 5
15 Aproveitamento dos períodos vagos no calendário agrícola 6

16 Cadeias  produtivas  integradas  com  a  indústria:  complexo 
agroindustrial 6

17 Aumento do uso de insumos (fertilizantes, adubos, corretivos) 5
18 Aumento do uso de agrotóxicos (herbicidas, fungicidas, inseticidas) 5
19 Aumento da produtividade (insumos e mão-de-obra) 5
20 Melhoria da infra-estrutura de transportes 6
21 Melhoria das condições de armazenamento 6
22 Melhoria dos sistemas de distribuição dos produtos 5
23 Programas governamentais (PRONAF, PRODECER, etc) 6
24 Eletrificação rural 5

25 Aumento da área destinada a outras culturas abertas ao mercado 
globalizado 5

26 Ampliação do mercado consumidor interno 5
27 Melhorias genéticas nos rebanhos 6
28 Melhor condição de sanidade dos rebanhos 5
29 Controle de pragas e doenças 5
30 Irrigação 6
31 Incentivos fiscais 6
32 Reduzido valor da terra nas novas fronteiras agrícolas 5
33 Terminais de uso exclusivo nos portos 5
34 Aumento da demanda do mercado externo 5
35 Maior velocidade na circulação de produtos 5
36 Maior velocidade na circulação das informações 5
37 Créditos públicos para soja e milho nos cerrados 6
38 Financiamento à agropecuária (BNDES e outros) 6
39 Adoção de técnicas de plantio direto 6

40 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 170 
escores e até este limite)

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 170
Expressão Escrita

A1 00
A2 03
A3 05
B1 00
B2 03
B3 05
C1 00
C2 03
C3 05
D1 00
D2 01



D3 03
D4 05

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido

E1 10
E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 60
GRAU BRUTO MÁXIMO 300 3,0

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

(escores)
Grau obtido na 

questão (escores)
Grau final (nota)

1ª Questão –  4,0 400
2ª Questão –  3,0 300
3ª Questão –  3,0 300

Grau final
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