
CP/CAEM/2005 – 1ª PROVA FORMATIVA - 2005 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

GEOGRAFIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Analisar as relações comerciais do Brasil com o North America Free Trade 
Agreement (NAFTA) e com os demais países da América Latina, concluindo sobre a 
viabilidade da implantação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). 

 
Item Aspectos a serem considerados Escores Obs 

 Método   
 Interpretação   

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10  
02 Análise do objeto correto 15  
 Introdução 00  

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

08 Dividiu o todo em partes coerentes 06  

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

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

13 Retomou o tema central 05  

14 Síntese (idéias com adequado respaldo no Desenvolvimento e coerentes 
com as conclusões parciais) 10  

15 Lógica (conclusão sobre aspectos desenvolvidos) 10  
16 Elaborou o parágrafo (fecho) conclusivo 05  
 Subtotal Método 120  
 Conhecimento (algumas idéias)   
 Desenvolvimento   
 Relações comerciais do Brasil com o NAFTA   

17 Política externa protecionista (NAFTA) 
18 Balança comercial 
19 Principais produtos nas trocas comerciais 
20 Barreiras às exportações brasileiras 
21 Barreiras tarifárias 
22 Barreiras não tarifárias 
23 Posicionamento do NAFTA em relação à criação da ALCA 
24 Características dos mercados consumidores 
25 Setores em expansão 
26 Atuação das parcerias (setores públicos e setores privados) 
27 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 85 escores e até este limite) 

85  

 Conclusões parciais   
28 Situação atual das relações comerciais 
29 Principais entraves ao comércio exterior 
30 Facilidades para o incremento das exportações brasileiras 
31 Medidas passíveis de adoção para melhor inserção no mercado 
31 Possibilidades e limitações para a criação da ALCA 

40  



 Relações comerciais do Brasil com os países da América Latina 
(exceto México)   

32 Acordos e blocos econômicos na AL (ALADI, MERCOSUL, CARICOM, 
Pacto Andino, Pacto Amazônico) 

33 Política externa 
34 Balança comercial 
35 Principais produtos nas trocas comerciais 
36 Barreiras às exportações brasileiras 
37 Barreiras tarifárias 
38 Barreiras não tarifárias 
39 Posicionamento dos países em relação à criação da ALCA 
40 Características dos mercados consumidores 
41 Setores em expansão 
42 Atuação das parcerias (setores públicos e setores privados) 
43 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 85 escores e até este limite) 

85  

 Conclusões Parciais   
44 Situação atual das relações comerciais 
45 Principais entraves ao comércio exterior 
46 Facilidades para o incremento das exportações brasileiras 
47 Medidas passíveis de adoção para melhor inserção no mercado 
48 Possibilidades e limitações para a criação da ALCA 

40  

 Conclusões   
49 Entraves comuns às exportações 
50 Mercado mais favorável 
51 Maior facilidade para a atração de novos investimentos 
52 Melhores condições para a inserção da economia nacional 
53 Possibilidade de redução de custos 
54 Vantagens e desvantagens da criação da ALCA 

110  

 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 110 
escores e até este limite) 

05 por 
idéia 

 

 Subtotal Conhecimento 360  
 Expressão Escrita   

A1 00  
A2 05  Coerência 
A3 10  
B1 00  
B2 05  Clareza 
B3 10  
C1 00  
C2 05  Objetividade 
C3 10  
D1 00  
D2 05  
D3 08  

Coesão 

D4 10  
Ortografia E1 20  
Pontuação E2 20  

Concordância E3 20  
Regência E4 20  

 Subtotal Expressão escrita 120  
 GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,0 
 GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO   

 
 
 
 
 
 



2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar os aspectos favoráveis e desfavoráveis ao incremento das 
relações comerciais do Brasil com a União Européia (UE). 
 

Item Aspectos a serem considerados Escores Obs 
 Método   
 Interpretação   

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 12  
02 Apresentar o objeto correto 25  
 Introdução   

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

07 Ordenação pela importância das idéias 15  
08 Apresentação das idéias com ligação de causa e efeito 10  
 Subtotal Método 90  
 Desenvolvimento   
 Conhecimento (algumas idéias)   

 Aspectos favoráveis ao incremento das relações comerciais do Brasil 
com a UE   

09 
Os países membros da UE são Estados democráticos consolidados e 
politicamente estáveis, sendo o Brasil também um estado democrático e possuindo 
estabilidade política, cria-se uma confiança mútua entre ele e os países da UE. 

10 
A existência de laços históricos com Portugal e desde a colonização facilitam a 
penetração no processo econômico da UE, servindo aquele país, como porta de 
entrada aos produtos brasileiros na Europa. 

11 
A existência de laços de afinidade e amizade com a França facilitam a penetração 
no processo econômico da UE, servindo, aquele país, como porta de entrada aos 
produtos brasileiros na Europa. 

12 

Sendo os países da UE e o Brasil membros da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), as relações comerciais entre eles são favorecidas pela atuação da OMC, 
no sentido de estabelecer normas que incentivem o livre-comércio e dificultam as 
medidas protecionistas que possam ser adotadas. 

13 
A liderança exercida pelo Brasil no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) faz com 
que o país torne-se um pólo de aproximação entre os países da UE com aquele 
bloco econômico, facilitando a penetração do Brasil no processo econômico da UE. 

14 
A recente privatização em alguns setores da economia, como telecomunicações e 
transportes, vem atraindo investidores da UE a fim de melhorar estes serviços no 
Brasil. 

15 

Os países da UE necessitam de matérias-primas como o ferro e manganês para 
atender a demanda de seus parques industriais. Sendo o Brasil um grande 
produtor dessas matérias primas, isto vem a facilitar a penetração do país no 
processo econômico da UE. 

95  

 Aspectos desfavoráveis ao incremento das relações comerciais do 
Brasil com a UE   

16 

Medida adotada pela UE, através da Política Agrícola Comum (PAC), que visa a 
auto-suficiência e a produção de excedentes para a exportação através de 
subsídios aos produtores dificulta a  penetração do Brasil no processo econômico 
da UE, uma vez que esse país é grande produtor de produtos agrícolas. 

17 

A política protecionista adotada pela UE em relação aos países ex-colônias da 
África, Caribe e Pacífico (grupos ACP), desfavorece as relações comerciais do 
Brasil com esse bloco econômico, uma vez que os países do grupo ACP têm 
maiores facilidades no comércio com a UE. 

18 A política trabalhista nacional e os altos impostos que incidem sobre os produtos 
brasileiros. 

19 A falta de competitividade dos produtos nacionais no mercado externo. 
20 Déficit na balança comercial brasileira (redução das importações). 
21 Baixos salários (reduzido poder aquisitivo brasileiro). 
22 Falta de tecnologia na indústria nacional – perda de competitividade. 
23 Falta de mão-de-obra não qualificada no Brasil. 

95  



24 “Custo Brasil”. 

25 
Deficiência no setor dos transportes no Brasil (malha rodoviária e sistema 
portuário) encarece o produto em oposição à Europa (excelente infra-estrutura de 
transporte ferroviários, hidroviário e portos). 

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

05 por 
idéia 

 

 Subtotal Conhecimento 190  
 Expressão Escrita   

A1 00  
A2 05  Coerência 
A3 10  
B1 00  
B2 05  Clareza 
B3 10  
C1 00  
C2 05  Objetividade 
C3 10  
D1 00  
D2 05  
D3 08  

Coesão 

D4 10  
Ortografia E1 20  
Pontuação E2 20  

Concordância E3 20  
Regência E4 20  

 Subtotal Expressão escrita 120  
 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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