
CP/CAEM/2005 – 2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

GEOGRAFIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Estudar a ocorrência e a exploração dos principais recursos extrativos 
vegetais e minerais no território brasileiro, concluindo sobre os possíveis impactos 
no meio ambiente, em razão da exploração desses recursos. 

 
Item Aspectos a serem considerados Escores Esc obtidos 

 Método   
 Interpretação   

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10  
02 Estudo 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 o resumo das partes 
estudadas 10  

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

13 Retomou o tema central 05  

14 Resumo (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   
 Recurso vegetais 

17 Valor socioeconômico da produção extrativa vegetal brasileira 

18 
Principais produtos: madeira, carvão vegetal, lenha, erva-mate, frutas 
(açaí, castanha-do-pará, palmito), fibras (piaçava e sisal), oleaginosas 
(babaçu), ceras (carnaúba), borracha, resinas. 

19 
Áreas de produção: Amazônia (madeira, carvão, frutas e borracha), 
Meio Norte (fibras, ceras e oleaginosas), sul (erva-mate) e Centro-
Oeste (madeira) 

20 Produtos da pauta de exportações: madeiras e suas manufaturas, 
castanha-do-pará, erva-mate e resinas 

21 Silvicultura 
22 Heveicultura (cultura da seringueira) 
 Outras idéias 
 Conclusão parcial 

23 Impactos no meio ambiente, em razão da exploração dos recursos 
vegetais (resumo) 

 Recursos minerais 
24 Valor socioeconômico da produção mineral brasileira 

  



25 

Minerais de maior representatividade econômica e estados/regiões 
produtoras: minério de ferro (MG, PA e MS), bauxita (PA), cassiterita 
(RO, AM, MG e PA), manganês(AP, MG, MS e PA), petróleo (RJ, RN, 
BA e SE), carvão (SC e RS), gás natural (RJ, AM e BA), níquel (GO e 
MG), ouro (MG e PA) calcário (MG e SP), água mineral (Sudeste) 
pedras britadas (Sudeste), areia e cascalho (Sudeste) 

26 Outros minerais importantes: manganês, cobre, prata, chumbo, 
cromo, zinco. 

27 
Principais concentrações minerais: Bacia de Campos, Província 
Geológica de Carajás, Quadrilátero Ferrífero, Pitinga, Região 
Carbonífera (Sul), Região Petrolífera (Nordeste), etc 

28 Depósitos de classe mundial: nióbio (MG), ferro (MG e PA), bauxita 
(PA), estanho (AM), talco (PR e BA) e magnesita (BA) 

29 Minério de ferro: principal produto individual em valor, das 
exportações brasileiras 

30 
A importância da cadeia produtiva da mineração na economia 
nacional (cerca de 25% do PIB) – as indústrias de transformação de 
origem mineral 

31 Outros produtos da pauta de exportações: alumínio, ouro, rochas 
ornamentais, manganês, sílica, nióbio e níquel 

32 Ocorrência de jazidas em escudos cristalinos e bacias sedimentares 
33 A participação do capital estrangeiro na mineração 
 Outras idéias 
 Conclusão parcial 

34 Impactos no meio ambiente, em razão da exploração dos recursos 
minerais (resumo) 

 Conclusão 
35 Retomada da idéia central 
36 Redução da biodiversidade (conseqüência do desmatamento) 
37 Contaminação das águas (rios e mananciais) 
38 Erosão dos solos 
39 Assoreamento dos rios 
40 Contaminação dos solos 
41 Alteração dos micro-climas 
42 Ocorrência de chuvas ácidas 

 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 360 
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 Valor 6,0 
 GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO   



2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Caracterizar os principais programas governamentais em execução, que 
visem à redução dos desequilíbrios regionais no Brasil. 
 
 

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc obtidos 
 Método   
 Interpretação   

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 12  
02 Caracterizar 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 Caracterização das idéias com ligação de causa e efeito 10  
 Subtotal Método 90  
 Conhecimento (algumas idéias)   

09 
O Programa do Microcrédito promoveu uma revolução na inclusão 
econômica da população de baixa renda, por meio da bancarização e do 
acesso ao crédito. 

10 
O Programa Universidade para Todos – ProUni – oferece 112 mil bolsas de 
estudo em instituições particulares para jovens de baixa renda que sempre 
estudaram em escola pública. 

11 

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado às 
famílias em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 100 
mensais, que associa à transferência do benefício financeiro o acesso aos 
direitos sociais básicos – saúde, alimentação, educação e assistência social. 

12 
Por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), o Governo Federal inovou na forma de conceder crédito para as 
famílias que vivem no campo. 

13 

O programa LUZ PARA TODOS, que tem o objetivo de levar energia elétrica 
para mais de 12 milhões de pessoas até 2008. O programa atenderá uma 
população equivalente aos estados de Piauí, Mato Grosso do Sul, Amazonas 
e do Distrito Federal.(famílias sem acesso à energia nas localidades de 
menor Índice de Desenvolvimento Humano, de renda inferior a três salários-
mínimos, principalmente no meio rural) 

14 

O Fome Zero é uma política pública que visa à erradicação da fome e da 
exclusão social. É uma política porque expressa a decisão do governo de 
enquadrar o problema da fome como uma questão nacional, e não como uma 
fatalidade individual. 

15 
O programa Brasil Alfabetizado tem por objetivo servir como porta de 
entrada e de integração à escola a todos aqueles que estão fora do sistema 
de ensino. 

16 
O Brasil Sorridente é uma política do Governo Federal com o objetivo de 
ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população 
brasileira. 

17 

O programa Primeiro Emprego (PNPE) contribui para a geração de 
oportunidades de trabalho decente para a juventude brasileira. O público-alvo 
é composto por jovens de 16 a 24 anos, desempregados ou precariamente 
ocupados, com prioridade de acesso aos de baixa renda e escolaridade e 
renda per capita familiar até meio salário mínimo. 

18 Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) 

19 Programa de Geração de Emprego e Renda (PRONAGER) 

 

 



20 

Programa Saúde da Família (reorganização da prática assistencial em novas 
bases e critérios, com atenção centrada na família, entendida e percebida a 
partir de seu ambiente físico e social, em substituição ao modelo tradicional 
de assistência, orientado para a cura de doenças e no hospital que dá 
prioridade às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos 
indivíduos e da família, dos recém-nascidos aos idosos, sadios ou doentes, 
de forma integral e contínua, 

21 Programa Qualificação Profissional do Trabalhador, para reduzir os riscos 
de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda 

22 

O Programa Saneamento Básico contempla ações desenvolvidas com 
critérios epidemiológicos e ambientais, voltadas para a promoção à saúde, à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos, visando à redução da 
mortalidade infantil. 

 

 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 
ÍTEM OBSERVAÇÕES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


