
CP/CAEM/2005 – 2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1ª QUESTÃO (Valor 4,0)

À luz do atual estágio de desenvolvimento social e político do País, examinar 
o panorama atual  do setor  educacional  quanto ao ensino fundamental,  médio e 
superior no Brasil, concluindo sobre as medidas necessárias para aprimorá-lo.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc obtidos
Método

Interpretação
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 08
02 Exame 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 04

09 Elaborou as conclusões parciais, espelhando as sínteses das partes 
analisadas. 08

10 Atendeu à condicionante de tempo e/ou espaço 04
11 Atendeu à condicionante de gerúndio (concluindo) 08
12 Analisou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 05

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
Ensino Fundamental (algumas idéias) 260

17 Acesso às escolas de nível fundamental
18 Proporção professor/alunos
19 Efeitos da Lei de Diretrizes e bases (LDB) (Municipalização dos Ens Fund)
20 Reprovação e evasão escolar
21 Defasagem escolar (distorção série x idade escolar)
22 Reforma curricular (LDB)
23 Parâmetros Curriculares Nacionais
24 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)

Outras idéias
Conclusão parcial

25 Panorama atual do Ensino Fundamental no Brasil
Ensino Médio (algumas idéias)

26 Crescimento do número de alunos matriculados
27 Reprovação e evasão escolar
28 Reforma curricular (preparar o aluno para o mercado de trabalho)
29 Aplicação da interdisciplinaridade



30 Avaliação - Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM
Outras idéias

260

Conclusão parcial
31 Panorama atual do Ensino Médio no Brasil

Ensino Superior (algumas idéias)
32 Forma de ingresso na graduação (vestibular e outras)
33 Evasão escolar
34 Pós-graduação
35 Atividades de pesquisa
36 Avaliação - Provão

37 Cursos  seqüenciais  (visam garantir  a  entrada  de  jovens  no  mercado  de 
trabalho)

Outras idéias
Conclusão parcial

38 Panorama atual do Ensino Superior no Brasil
Conclusão

39 Adoção de medidas para facilitar o acesso ás escolas
40 Aplicação efetiva da LDB
41 Adoção de medidas para evitar a reprovação, evasão e defasagem escolar
42 Incremento à pesquisa e à formação qualitativa de recursos humanos
43 Aperfeiçoamento dos critérios de avaliação em todos os níveis
44 Valorização do profissional da área de educação
45 Aperfeiçoamento das práticas pedagógicas
46 Aplicação criteriosa de recursos públicos e privados
47 Aperfeiçoamento da infra-estrutura tecnológica de apoio ao ensino
48 Parágrafo conclusivo

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

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 260
Expressão Escrita

Coerência
A1 00
A2 03
A3 05

Clareza
B1 00
B2 03
B3 05

Objetividade
C1 00
C2 03
C3 05

Coesão

D1 00
D2 01
D3 03
D4 05

Ortografia E1 10
Pontuação E2 10

Concordância E3 10
Regência E4 10

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

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO



2ª QUESTÃO (Valor 3,0)

Explicar  as  causas  da  existência  dos  adensamentos  e  dos  vazios 
populacionais no território brasileiro.

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 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 Explicação das idéias com ligação de causa e efeito 10

Subtotal Método 70
Conhecimento (algumas idéias)

Influência dos fatores fisiográficos (Caracterização da área, geologia, 
orografia, hidrografia, clima, vegetação e litoral)

170

09 Condicionam as migrações internas e a ocupação territorial
10 Facilitam/dificultam a circulação interna e a permanência do homem
11 Caracterizam áreas de atração e de repulsão

Influência dos fatores políticos
12 Imigrações (colonização)
13 Segurança pública

Influência dos fatores econômicos
14 Serviços de infra-estrutura (energia, telecomunicações, transporte)
15 Malha viária
16 Existência de recursos minerais, vegetais e animais.
17 Produção agropecuária
18 Produção industrial
19 Renda “per capta”

Influência dos fatores psicosociais
20 Oportunidade de trabalho
21 Condições de habitação
22 Condições médico-sanitárias
23 Acesso à educação
24 Possibilidade de mobilidade social
25 Assistência e Previdência Social
26 Padrão de vida da população

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

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 170
Expressão Escrita

Coerência
A1 00
A2 03
A3 05

Clareza
B1 00
B2 03
B3 05

Objetividade
C1 00
C2 03
C3 05

Coesão D1 00
D2 01



D3 03
D4 05

Ortografia E1 10
Pontuação E2 10

Concordância E3 10
Regência E4 10

Subtotal Expressão escrita 60
GRAU BRUTO MÁXIMO 300 3,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

3ª QUESTÃO (Valor 3,0)

“O setor das telecomunicações tornou o Brasil mais competitivo e socialmente equilibrado  
em apenas cinco anos” (Jornal do Brasil 25 Mai 2003)

Justifique a assertiva acima.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc obtidos
Método

Interpretação
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10
02 Justificar 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 Justificação das idéias com ligação de causa e efeito 10

Subtotal Método 70
Conhecimento (algumas idéias)

09 Equilíbrio da demanda e oferta de linhas telefônicas

170

10 Expansão do sistema digitalizado
11 Aumento da rede de fibras óticas
12 Aumento do numere de satélites autorizados a operar no Brasil

13 Expansão  da  densidade  telefônica  nas  classes  sociais  de  menos  poder 
aquisitivo

14 Crescimento econômico
15 Elevação da qualidade de vida
16 Ampliação da inclusão digital
17 Aumento do número de postos de trabalho no setor das telecomunicações
18 Estímulo à indústria eletrônica e de telecomunicações
19 Aumento da circulação da informação e do conhecimento
20 Desenvolvimento científico e tecnológico
21 Aumento da produtividade
22 Aumento da concorrência no setor de telecomunicações
23 Redução dos custos de aquisição de aparelhos e linhas telefônicas

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

05 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 170
Expressão Escrita

Coerência
A1 00
A2 03
A3 05

Clareza B1 00
B2 03



B3 05

Objetividade
C1 00
C2 03
C3 05

Coesão

D1 00
D2 01
D3 03
D4 05

Ortografia E1 10
Pontuação E2 10

Concordância E3 10
Regência 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
1ª Questão

2ª Questão

3ª Questão
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