
CP/CAEM/2004 – 2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA DO BRASIL

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 )

“Com o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária (PNCM) pretende-se uma 
política permanente para controle da endemia, que dê continuidade aos avanços proporcionados 
pelo Plano de Intensificação das Ações de Prevenção e Controle da Malaria (PIACM), adicionando-se 
progressivas  melhorias  nos pontos  que ficaram pendentes,  de  forma a dar  sustentabilidade ao  
processo  de  descentralização  das  ações  de  epidemiologia  e  controle  de  doenças.”  (Site  da 
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA – Acesso em: 09 Fev 04).

Apresentar  os  principais  objetivos  do Programa Nacional  de  Prevenção  e 
Controle da Malária, e as estratégias utilizadas nesse programa, para o controle da 
doença.

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 07
06 Ligação com o Desenvolvimento 08

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)

Objetivos do Programa Nacional de Prevenção e Controle da 
Malária

09 Reduzir a incidência da malária 11
10 Reduzir a mortalidade por malária 11



11 Reduzir as formas graves da doença 11

12 Eliminar a transmissão da malária em áreas urbanas nas capitais 
até 2006 11

13
Evitar  a  ocorrência  de  casos  autóctones  nos  locais  onde  a 

transmissão da malária  tiver  sido interrompida,  nos últimos 
cinco anos.

11

Estratégias utilizadas no programa para o controle da doença
14 Fortalecimento da vigilância da endemia na região extra-amazônica 12
15 Apoio à estruturação dos serviços locais de saúde 12
16 Diagnóstico e tratamento à curto prazo. 11
17 Fortalecimento da vigilância da malária na Amazônia 12
18 Capacitação de recursos humanos 11
19 Educação em saúde, comunicação e mobilização social (ESMS) 11
20 Controle seletivo de vetores 12
21 Estímulo à pesquisa 11

22 Monitoramento do Programa Nacional de Prevenção e Controle da 
Malária 12

23 Sustentabilidade política ao Programa 11

24 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 )

“Tudo é superlativo quando se fala em comércio exterior da China. Em 1980, o país asiático 
exportou US$ 18 bilhões, US$ 2 bilhões a menos que o Brasil. [...] As importações da China também 
cresceram em um ritmo cavalar, de US$ 20 bilhões para US$ 412,8 bilhões nesse mesmo período. 

Um mercado tão pujante é uma janela de oportunidade para nós, brasileiros, ávidos por saldos  
positivos na balança comercial.

Nossa relação comercial com a China só faz crescer, mas precisamos ganhar em qualidade.”  
(Globo Online – 12/05/04)

Apresente  os  fatores  que  contribuem  para  o  incremento  do  intercâmbio 
comercial entre o Brasil e a China.



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 07
06 Ligação com o Desenvolvimento 08

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)

Fatores que contribuem para o incremento do intercâmbio comercial entre o 
Brasil e a China

09 Política de abertura comercial implementada pelos dois países 12
10 Crescimento econômico dos dois países 10
11 Projetos de cooperação em tecnologia 12
12 Concessões tarifárias outorgadas pela China 12
13 Inclusão da China na OMC 12
14 Incremento do intercâmbio cultural sino-brasileiro 12
15 Ampliação de investimentos mútuos na área econômica 10
16 Estreitamento das relações políticas entre os dois países 10
17 Política exterior do atual governo 12
18 Intensificação de consultas bilaterais e apoio mútuo 10
19 Convergência de interesses no campo político internacional 12
20 Complementaridade dos produtos, facilitando a exportação/importação 12
21 Cooperação em material industrial militar 12
22 Manutenção de acordos diplomáticos 10
23 Investimentos mútuos em obras de infra-estrutura 12
24 Outras idéias (so computar se o aluno obtiver menos de 170 esc) 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
Ficha de Observações



ÍTEM OBSERVAÇÕES




	Item
	Escores
	Método
	Interpretação
	Compreensão do nível de desempenho exigido
	Comparação do objeto correto

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

	Desenvolvimento
	Conclusão
	Subtotal Método

	Conhecimento (algumas idéias)
	Desenvolvimento
	Transportes terrestres
	Região Norte
	Rodovias do Corredor Araguaia-Tocantins (BR 153 e BR 010)
	Rodovias do Corredor Oeste-Norte (BR 163, BR 230 e BR 429)
	Ferrovia Norte-Sul
	Estrada de Ferro Carajás
	Estrada de Ferro Trombetas
	Oleoduto Urucum-Coari
	Obras de ampliação de infra-estrutura
	Transporte multimodal de cargas
	Região Centro-Oeste
	Rodovias do Corredor Araguaia-Tocantins (BR 153)
	Rodovias do Corredor Oeste-Norte (BR 163, BR 364 e BR 070)
	Rodovias do Corredor Sudoeste (BR 163, BR 060, BR 262 e BR 267)
	Ferronorte
	Novoeste
	Gasoduto Brasil-Bolívia
	Obras de ampliação de infra-estrutura
	Transporte multimodal de cargas
	Comparação dos Transportes terrestres
	Conclusões parciais
	Medidas que podem ser adotadas para a otimização dos transportes terrestres de modo a incrementar a integração econômica entre as duas regiões

	Transporte aquaviário
	Região Norte
	Bacia Amazônica (Hidrovia do Solimões, Hidrovia do Madeira, outros rios navegáveis – Negro, Juruá, Japurá, Guaporé, etc)
	Hidrovia do Araguaia-Tocantins
	Portos marítimos (Manaus, Belém, Santarém, etc)
	Terminais hidroviários interiores (Porto Velho e outros)
	Obras de ampliação de infra-estrutura
	Transporte multimodal de cargas
	Região Centro-Oeste
	Hidrovia Paraná-Paraguai
	Hidrovia do Araguaia-Tocantins
	Hidrovia Tietê-Paraná
	Terminais hidroviários
	Obras de ampliação de infra-estrutura
	Transporte multimodal de cargas
	Comparação dos Transportes aquaviários
	Conclusões parciais
	Medidas que podem ser adotadas para a otimização dos transportes aquaviários de modo a incrementar a integração econômica entre as duas regiões
	Transporte aéreo
	Região Norte
	Aeroportos internacionais (Manaus, Belém e outros)
	Aeroportos domésticos (Porto Velho e outros)
	Movimentação de cargas
	Movimentação de passageiros
	Obras de ampliação de infra-estrutura
	Região Centro-Oeste
	Aeroportos internacionais (Brasília, Cuiabá e outros)
	Aeroportos domésticos (Goiânia e outros)
	Movimentação de cargas
	Movimentação de passageiros
	Obras de ampliação de infra-estrutura
	Comparação dos Transportes aéreos
	Conclusões parciais
	Medidas que podem ser adotadas para a otimização dos transportes aéreos de modo a incrementar a integração econômica entre as duas regiões
	Conclusões

	Conclusão da construção da Ferrovia Norte-Sul
	Asfaltamento da BR 163 até Santarém
	Extensão da Ferronorte para Cuiabá e daí para Porto Velho e Santarém
	Implantação da Hidrovia Tapajós-Teles Pires
	Construção e pavimentação da BR 010 no TO (alternativa à BR 153)
	Pavimentação da BR 364 no MT
	Construção do trecho da BR 174 entre AM e MT
	Pavimentação da BR 158até a divisa entre MT e PA
	Parágrafo conclusivo
	Subtotal Conhecimento

	Expressão Escrita
	A1
	A2
	A3
	B1
	B2
	B3
	C1
	C2
	C3
	D1
	D2
	D3
	D4
	E1
	E2
	E3
	E4
	Subtotal Expressão escrita
	GRAU BRUTO MÁXIMO
	GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO
	Item
	Escores


	Método
	Interpretação
	Compreensão do nível de desempenho exigido
	Apresentar o objeto correto

	Introdução
	Abordagem da idéia central
	Delimitação do tema no espaço e no tempo
	Outras idéias complementares
	Ligação com o Desenvolvimento

	Desenvolvimento
	Conhecimento (algumas idéias)
	Objetivos do Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária
	Reduzir a incidência da malária
	Reduzir a mortalidade por malária
	Reduzir as formas graves da doença
	Eliminar a transmissão da malária em áreas urbanas nas capitais até 2006
	Evitar a ocorrência de casos autóctones nos locais onde a transmissão da malária tiver sido interrompida, nos últimos cinco anos.
	Estratégias utilizadas no programa para o controle da doença
	Fortalecimento da vigilância da endemia na região extra-amazônica
	Apoio à estruturação dos serviços locais de saúde
	Diagnóstico e tratamento à curto prazo.
	Fortalecimento da vigilância da malária na Amazônia
	Capacitação de recursos humanos
	Educação em saúde, comunicação e mobilização social (ESMS)
	Subtotal Conhecimento

	Expressão Escrita
	A1
	A2
	A3
	B1
	B2
	B3
	C1
	C2
	C3
	D1
	D2
	D3
	D4
	E1
	E2
	E3
	E4
	Subtotal Expressão escrita
	GRAU BRUTO MÁXIMO
	GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO
	Item
	Escores


	Método
	Interpretação
	Compreensão do nível de desempenho exigido
	Apresentar o objeto correto

	Introdução
	Abordagem da idéia central
	Delimitação do tema no espaço e no tempo
	Outras idéias complementares
	Ligação com o Desenvolvimento

	Desenvolvimento
	Conhecimento (algumas idéias)
	Fatores que contribuem para o incremento do intercâmbio comercial entre o Brasil e a China
	Política de abertura comercial implementada pelos dois países
	Crescimento econômico dos dois países
	Projetos de cooperação em tecnologia
	Concessões tarifárias outorgadas pela China
	Inclusão da China na OMC
	Incremento do intercâmbio cultural sino-brasileiro
	Ampliação de investimentos mútuos na área econômica
	Estreitamento das relações políticas entre os dois países
	Política exterior do atual governo
	Intensificação de consultas bilaterais e apoio mútuo
	Convergência de interesses no campo político internacional
	Complementaridade dos produtos, facilitando a exportação/importação
	Outras idéias (so computar se o aluno obtiver menos de 170 esc)
	Subtotal Conhecimento

	Expressão Escrita
	A1
	A2
	A3
	B1
	B2
	B3
	C1
	C2
	C3
	D1
	D2
	D3
	D4
	E1
	E2
	E3
	E4
	Subtotal Expressão escrita
	GRAU BRUTO MÁXIMO
	GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO
	Valor máximo das questões


