
CP/CAEM/2004 – 3ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1ª QUESTÃO – ( 6,0 )

Comparar os setores agropecuários e de pesca da Amazônia  com os do 
Nordeste, concluindo sobre as medidas passíveis de serem implementadas para 
compatibilizar  a expansão dessas atividades econômicas com os princípios de 
sustentabilidade ambiental.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 12
02 Comparação 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 Comparou 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
Pecuária
Amazônia

17 Bovinocultura:  importante  participação  relativa  no  rebanho  nacional 
(cerca de 27%)

1518 Bovinocultura: principais áreas produtoras (MT e PA)
19 Bovinocultura: controle sanitário
20 Bovinocultura: avanços tecnológicos X aumento da produtividade
21 Bovinocultura: produção leiteira (cerca de 8%) no PA e RO

22 Suinocultura: pequena participação relativa no rebanho nacional (cerca 
de 15%) no MA e PA 03

23 Ovinocultura ainda inexpressiva no cenário nacional mas em expansão, 
particularmente no PA e RR 03

24 Caprinocultura: insignificante 03



25 Bubalinocultura: maior rebanho nacional (cerca de 70%) principalmente 
no PA 03

26 Equideocultura:  pequena  participação  relativa  no  rebanho  nacional 
(cerca de 15%) no MA 03

27 Avicultura: participação insignificante no rebanho nacional (cerca  de 5%) 
no MT e PA 03

Nordeste
28 Bovinocultura: relativa participação no rebanho nacional (cerca de 13%)

15
29 Bovinocultura: principal área produtora (BA)
30 Bovinocultura: controle sanitário
31 Bovinocultura: avanços tecnológicos X aumento da produtividade
32 Bovinocultura: produção leiteira (cerca de 11%) na BA e PE

33 Suinocultura:  significativa  participação  relativa  no  rebanho  nacional 
(cerca de 20%) na BA e CE 03

34 Ovinocultura: maior rebanho nacional (cerca de 54%) 03

35 Caprinocultura: maior rebanho nacional (cerca de 94%, particularmente 
na BA) 03

36 Bubalinocultura: pequena participação relativa no rebanho nacional 03
37 Equideocultura: maior rebanho nacional (cerca de 39%) na BA 03

38 Avicultura: pequena participação relativa no rebanho nacional (cerca  de 
12%) na BA e PE 03

39 Comparação entre pecuária da Amazônia e a do Nordeste 20
Conclusões parciais

40 Sintetizar as comparações entre as duas regiões na pecuária 08

41
Concluir  sobre  as  medidas  passíveis  de  serem  implementadas  para 

compatibilizar  a  expansão  da  pecuária  com  os  princípios  de 
sustentabilidade ambiental

18

Agricultura
Amazônia

42

Produtos agrícolas com participação expressiva na produção nacional e 
áreas produtoras: Soja – MT, MA e TO; Algodão – MT; Cana-de-
açúcar – MT; Milho – MT e PA; Arroz – MT, PA e MA; Feijão – RO 
e PA; Café – RO e Mandioca – PA e MA, outros produtos

08

43 Estrutura  fundiária  com  grande  concentração  de  terras  em  grandes 
estabelecimentos

20

44 Modernização, inovação tecnológica e uso de insumos na agricultura
45 Introdução do cultivo intensivo (monocultura)
46 Persistência da agricultura de subsistência
47 A situação incipiente do complexo agroindustrial
48 A deficiente eletrificação rural
49 Nova fronteira da agricultura

Nordeste

50

Produtos agrícolas com participação expressiva na produção nacional e 
áreas produtoras: Soja – BA e PI; Algodão – BA; Cana-de-açúcar 
– AL, PE e PB; Milho – BA; Feijão – BA; Café – BA; Mandioca – 
BA e CE; Tomate – PE, BA e CE, outros produtos

08

51 Estrutura fundiária com elevada concentração de terras em pequenos 
estabelecimentos

18
52 Modernização, inovação tecnológica e uso de insumos na agricultura
53 Introdução do cultivo intensivo (monocultura)
54 A agricultura irrigada
55 O agronegócio
56 O complexo agroindustrial
57 Comparação entre a agricultura Amazônia e a do Nordeste 20

Conclusões parciais
58 Sintetizar as comparações entre as duas regiões na agricultura 08
59 Concluir  sobre  as  medidas  passíveis  de  serem  implementadas  para 18



compatibilizar  a  expansão  da  agricultura  com  os  princípios  de 
sustentabilidade ambiental

Pesca
Amazônia

60 Participação relativa na produção do pescado nacional (cerca de 15%)

1261 Predominância do pescado de água doce (AM e PA)
62 O complexo industrial do pescado: as indústrias de transformação
63 A piscicultura de água doce (destaque para o MT)

Nordeste

64 Participação significativa na produção do pescado nacional (cerca de 
22%)

15
65 Predominância do pescado de origem marítima (BA)

66 Produção de peixes e crustáceos finos (lagosta, camarão, etc) 
destinados à exportação

67 O complexo industrial do pescado
68 A piscicultura marítima (destaque para a BA)
69 Comparação entre a pesca da Amazônia e a do Nordeste 10

Conclusões parciais
70 Sintetizar as comparações entre as duas regiões na pesca 08

71
Concluir  sobre  as  medidas  passíveis  de  serem  implementadas  para 

compatibilizar  a  expansão  da  pesca  com  os  princípios  de 
sustentabilidade ambiental

13

Conclusões
72 Pesquisa e desenvolvimento para melhorar a tecnologia agronômica 10
73 Estímulo à pratica do sistema de plantio direto 10
74 Utilização dos pastos naturais disponíveis 10
75 Estímulo à bubalinocultura em terra inundáveis com potencial forrageiro 10
76 Aprimoramento dos projetos ambientais de manejo florestal sustentado 10

77 Utilização  da  cultura  da  soja  em  áreas  degradadas  de  pastagens 
plantadas 10

78 Necessidade de macro-zoneamento ecológico-econômico (zoneamento 
agroecológico) 10

79 Planejamento com respeito às características pedológicas 10
80 Parágrafo conclusivo 10

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

00

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 

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 )

Da análise da atual situação do setor elétrico brasileiro, expor as medidas 
passíveis  de  implementação  que  garantam  uma  oferta  de  energia  elétrica 
adequada  a  curto  e  médio  prazo,  a  fim  de  manter  o  País  competitivo 
economicamente.

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 Construção de usinas termoelétricas, particularmente com o uso do gás 
natural 11

10 Aumento do aproveitamento do  gás natural 10
11 Equilíbrio tarifário 10

12

Aprimoramento  das  bases  jurídico-institucionais  que  regulam o  setor, 
garantindo  o  aumento  da  participação  de  capitais  privados 
nacionais  e  estrangeiros  nos  investimentos  de  geração  e 
transmissão

11

13 Construção das hidrelétricas do Rio Madeira (Santo Antonio e Jirau) 10
14 Construção do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte (Rio Xingu) 10
15 Aumento da potência importada de países vizinhos 11
16 Retomada da construção da usina termonuclear de Angra III 11
17 Construção da linha de transmissão Manaus-Guri 10
18 Ampliação do uso de fontes alternativas, particularmente da biomassa 11
19 Construção de pequenas centrais hidrelétricas (PCH) 10

20 Aumento  da  utilização  do  carvão  mineral  para  a  geração  de 
termoeletricidade 11

21 Construção de outras usinas hidrelétricas 10

22 Incremento da importação de gás natural dos países vizinhos para uso 
na geração de energia 11

23 Reforço e ampliação dos sistemas de transmissão 11
24 Investimento em novos equipamentos de transmissão nas subestações 11
25 Construção de usinas fotovoltaicas 11
26 Construção de usinas eolielétricas 10
27 Incentivo às pesquisas no campo da geração de energia elétrica 10
28 Incentivo à co-geração de energia 10

29 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
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