
CP/CAEM/2004 – 3ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1ª QUESTÃO – ( 4,0 )

Estudar o setor agrícola brasileiro no tocante aos principais produtos 
de  exportação,  tecnologia  e  investimentos,  concluindo  sobre  a  sua 
importância para o crescimento da economia do país.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 08
02 Estudo 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 04
06 Não-antecipação de partes do Desenvolvimento 04
07 Ligação com o Desenvolvimento 04

Desenvolvimento
08 Dividiu o todo em partes coerentes 04
09 Elaborou as conclusões parciais, espelhando as sínteses das partes estudadas. 08
10 Atendeu à condicionante de tempo e/ou espaço 04
11 Atendeu à condicionante de gerúndio (concluindo) 08
12 Estudou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 04

Conclusão
13 Retomou o tema central 04

14 Síntese (idéias com adequado respaldo no Desenvolvimento e 
coerentes com as conclusões parciais) 04

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

Subtotal Método 80
Conhecimento (algumas idéias)

Desenvolvimento
Principais produtos de exportação

17

Produtos que ocupam posição de destaque no ranking mundial:
- 1º - Cana-de-açúcar, laranja e café
- 2º - soja e milho
- 3º  - frutas

08

18 Soja  –  grande  destaque  –  safra  com  cerca  de  45  milhões  de 
toneladas 06

19 Milho - safra com cerca de 40 milhões de toneladas 06
20 Arroz - safra com cerca de 15 milhões de toneladas 06

21 Trigo -  safra  com cerca de 45 milhões de toneladas (maior  área 
plantada nos últimos 10 anos) 06

22 Feijão - safra com cerca de 5 milhões de toneladas 06
22 A Algodão – aumento de cerca de 40% da área plantada e grande 06



aumento das exportações
Conclusões parciais

23 Aumento da produtividade no campo 07
24 Expansão da área plantada 07
25 As safras ao longo dos anos vêm alcançando sucessivos recordes 07

Tecnologia
26 Utilização de sementes adaptadas ao clima (EMBRAPA) 08
27 Atividades de pesquisa 08
28 Desenvolvimento tecnológico – técnicas de plantio 08
29 Transferência tecnológica 08
30 Técnicas de controle biológico 08
31 Incorporação da área do Cerrado à produção 08

Conclusões parciais
32 EMBRAPA – marco na tecnologia agrícola a na produção brasileira 07

33 Importância  da  expansão  da  fronteira  agrícola  para  as  regiões 
Centro-Oeste e Norte 07

Investimentos
34 Melhores insumos 08
35 Recursos humanos altamente qualificados 08
36 Atuação de parcerias (setor público e setor privado) 08

37 Visão de  agrobusiness  – considera desde o produto primário até 
sua industrialização e comercialização 08

Conclusões parciais
38 Participação do setor com cerca de 10% do PIB 07
39 Maior facilidade para a atração de novos investimentos 07
40 Facilidade para o incremento das exportações brasileiras 07

Conclusões
41 O crescimento da produção agrícola brasileira 10

42 O Brasil possui a mais competitiva agricultura de clima tropical do 
planeta 10

43 Melhores condicionante para a inserção da economia nacional – a 
agricultura garante o saldo da balança comercial 10

44 Possibilidade de redução do Custo-Brasil 10

45 Oferta de empregos – o  agrobusiness emprega cerca dce 25% da 
população ativa do país 10

46 Importância da agricultura para o PIB nacional 10

47 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 240 
escores e até este limite)

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 240
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) E1 10



escore por 
erro cometido

E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 80
GRAU BRUTO MÁXIMO 400 Valor 4,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

2ª QUESTÃO – ( 3,0 )

“O setor de Ciência & Tecnologia é um dos principais vetores para o desenvolvimento  
do Brasil..” 

Justifique a assertiva acima.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 09
02 Justificar o objeto correto 09

Introdução
03 Abordagem da idéia central 09
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 08
05 Outras idéias complementares 08
06 Ligação com o Desenvolvimento 09

Desenvolvimento
07 Ordenação pela importância das idéias 09
08 Justificativa das idéias com ligação de causa e efeito 09

Subtotal Método 70
Conhecimento (algumas idéias)

09 Setor decisivo para o crescimento da economia 10
10 Geração de novos empregos 10
11 Facilita o uso adequado dos recursos naturais 10
12 Base para a manutenção do sistema de defesa nacional 10
13 Contribui para o equacionamento dos problemas ambientais 10
14 Formação de recursos humanos 10
15 Desenvolve o setor de infra-estrutura econômica 10
16 Contribui para a redução das desigualdades regionais 10
17 Proporciona o desenvolvimento tecnológico da agroindústria 10
18 Propicia o desenvolvimento da área de saúde 10
19 Estimula o desenvolvimento da indústria 10
20 Colabora com a redução do Custo-Brasil 10
21 Desenvolvimento na área de biotecnologia e biodiversidade 10
22 Desenvolvimento na área nuclear 10
23 Desenvolvimento no setor aeroespacial 10

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

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 150
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 10
E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 80
GRAU BRUTO MÁXIMO 300 3,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

3ª QUESTÃO – ( 3,0 )

“A taxa de mobilidade social positiva do Brasil está entre as mais altas do mundo. 
Segundo o IBGE, cerca de 40% da população brasileira teve uma melhoria na qualidade de 
vida nos últimos vinte anos.”

Caracterizar  os  fatores  que  vêm  contribuindo  para  a  melhoria  da 
qualidade de vida da população brasileira a partir de meados da década de 
80 do século passado.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 09
02 Caracterizar o objeto correto 09

Introdução
03 Abordagem da idéia central 09
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 08
05 Outras idéias complementares 08
06 Ligação com o Desenvolvimento 09

Desenvolvimento
07 Ordenação pela importância das idéias 09
08 Caracterização das idéias com ligação de causa e efeito 09

Subtotal Método 70
Conhecimento (algumas idéias)

09 Crescimento econômico do país 15
10 Migrações rurais e urbanas 10
11 Fortalecimento do setor industrial brasileiro 10
12 Acesso das classes menos favorecidas à educação 15
13 Estabilidade do crescimento populacional 10
14 Melhoria nas condições de saneamento básico 10
15 Maior investimento do país em ciência e tecnologia 10
16 Incremento da produção agrícola 15



17 Aumento da renda dos trabalhadores 15
18 Ampliação da oferta de bens de consumo 10
19 Crescimento do setor de serviços 10
20 Programas de assistência social 10
21 Programas de financiamento habitacional 10

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

Subtotal Conhecimento 150
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 10
E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 80
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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