
CP/CAEM/2006 – 1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

GEOGRAFIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Estudar os impactos ambientais da expansão da fronteira agrícola no bioma 
Cerrado, concluindo sobre as potencialidades futuras da região. 

 
Item Aspectos a serem considerados Escores Esc obtidos 

 Método   

 Interpretação   

1  Compreensão do nível de desempenho exigido  

2  Estudo do objeto correto 
25 

 

 Introdução   

3  Abordagem da idéia central  

4  Delimitação do tema no espaço e no tempo  

5  Outras idéias complementares  

6  Não-antecipação de partes do Desenvolvimento  

7  Ligação com o Desenvolvimento 

25 

 

 Desenvolvimento   

8  Dividiu o todo em partes coerentes  

9  Elaborou as conclusões parciais, espelhando as sínteses das partes analisadas.  

10  Atendeu à condicionante de tempo e espaço  

11  Atendeu à condicionante de gerúndio (concluindo)  

12  Comparou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 

40 

 

 Conclusão   

13  Retomou o tema central  

 
14  

Síntese (Resumo das principais idéias com adequado respaldo no 

Desenvolvimento e coerentes com as conclusões parciais)  

15  Lógica (conclusão sobre aspectos desenvolvidos) 

16  Elaborou o parágrafo (fecho) conclusivo 

30 

 

 Subtotal Método 120  

 Expressão Escrita   

17  Coerência 10  

18  Clareza 10  

19  Objetividade 10  

20  Coesão 10  

21  Ortografia 10  

22  Pontuação 10  

23  Concordância 10  

24  Regência 10  

Subtotal Expressão escrita 80  

Conhecimento (algumas idéias)    
Introdução   

25  
Caracterizar o cerrado como maior área continua de terras férteis e com 

grande disponibilidade de água no cenário planetário 
 

 

26  Expor a importância do Bioma Cerrado no mundo atual   

 Desenvolvimento   

27  Aspectos negativos da exploração do bioma cerrado   

28  Diminuição da capacidade de formação dos mananciais de água   

29  Desmatamento acelerado, existência de queimadas descontroladas   

30  
Exploração inadequada das jazidas minerais, causando deterioração da água e 

dos solos, com erosão e assoreamento dos rios da região, causados pela 

exploração desorganizada da área 

  

31  
Redução da capacidade de seqüestro de carbono da atmosfera, pela redução 

da área verde natural 
  



32  
Enfraquecimento dos solos férteis pela exploração super-intensiva para 

plantio 
  

33  
Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 360 escores e 

até esse limite) 
 

 

 Conclusão parcial   

34  Resumo dos principais aspectos analisados   

35  Aspectos positivos da ocupação do bioma cerrado   

36  
Ampliação da oferta de produtos agropecuários de grande qualidade e de 

preços altamente competitivos nos mercados nacional e internacional 
 

 

37  
Existência de pesquisas na área agropecuária de grande valor para a melhoria 

das capacidades produtivas 
  

38  
Possibilidades de ampliação da produtividade pela melhoria da mecanização 

e do uso mais eficiente dos solos 
  

39  
Pesquisas genéticas avançadas, lançando o país no concerto das grandes 

nações na área da biotecnologia 
  

40  
Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 360 escores e 

até esse limite) 
  

 Conclusão parcial   

41  Resumo dos principais aspectos analisados   

 Conclusões   

42  
Cerrado como linha de divisores de águas, contribuindo com as formações 

das grandes bacias hidrográficas e do aqüífero guarani. 
 

 

43  
Cerrado como área de produção agropecuária elevada e de suporte para a 

economia do Brasil 
 

 

 Subtotal Conhecimento 400  

 GRAU BRUTO MÁXIMO 600 Valor 6,0 
 GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO   

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Caracterizar as tendências, atitudes e medidas adotadas pelos países membros da 
União Européia, com relação à Política Externa Brasileira. 

 
Item Aspectos a serem considerados Escores Esc obtidos 

Método   
 

Interpretação   

1  Compreensão do nível de desempenho exigido 

2  Caracterizar o objeto correto 
15 

 

 Introdução   

3  Abordagem da idéia central 

4  Delimitação do tema no espaço e no tempo 

5  Outras idéias complementares 

6  Ligação com o Desenvolvimento 

25 

 

 Desenvolvimento   

7  Ordenação pela importância das idéias 

8  Caracterização das idéias com ligação de causa e efeito 
40 

 

Subtotal Método 80  
 

Expressão Escrita   

9  Coerência 10  

10  Clareza 10  

11  Objetividade 10  

12  Coesão 10  

13  Ortografia 10  

14  Pontuação 10  

15  Concordância 10  

16  Regência 10  

Subtotal Expressão escrita 80  

Conhecimento (algumas idéias)    
Introdução 240  

17  Explanar as principais linhas da Política Externa brasileira    

18  
Caracterizar as linhas mestras da integração sul americana e a da UE e 

estabelecer as similaridades entre os processos 
 

 



19  
Destacar o papel de líder regional da nação brasileira, atrelada a suas 

capacidades e potencialidades, na definição das linhas mestras da Política 

Externa.  

 
 

 Desenvolvimento   

20  
Cimeira América latina – UE no Rio de Janeiro, em 1999, inicio das 

negociações para a aproximação dos dois blocos econômicos 
  

21  
Resposta dos países europeus em face das intervenções do governo brasileiro 

na OMC, para reduzir assimetrias econômicas entre os blocos. 
  

22  
Posicionamento dos principais atores europeus face dos interesses do G 20, 

capitaneado pelo Brasil. 
  

23  
Adesão da França aos esforços governamentais na luta pela erradicação da 

miséria e da fome, com a proposição de normas internacionais de tributação 

exclusiva para este fim. 

  

24  
Apoio de Portugal na abertura de mercados para os países signatários da 

CPLP. 
  

25  
Apoio da UE aos atos de quebra de patentes para medicamentos anti-aids 

feita pela Brasil. 
 

 

26  
Apoio recebido da Espanha pelo Brasil na mediação diplomática do impasse 

Venezuelano, minimizando o alcance da crise. 
  

27  Apoio da França às pretensões brasileiras de obter assento no CS da ONU   

28  

Realização da III Cúpula América Latina - União Européia, em 2004, no 

México, apontando novos rumos e possibilidades de apoio da França, 

Inglaterra e Espanha aos projetos sociais e a ampliação das negociações entre 

os blocos econômicos. 

  

29  
Europa Ocidental é o maior parceiro comercial do Brasil (Alemanha, Itália, 

Reino Unido e França) com mais de 30% no comercio exterior, contribuindo 

por mais de 30 anos para o processo industrial brasileiro. 

  

30  
Espanha e Portugal como parceiros estratégicos nas áreas de 

telecomunicações, energética e financeira. 
  

31  
Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 240 escores e 

até este limite) - 05 por idéia 

  

32  Subtotal Conhecimento 240  

 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 

 1ª Questão 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 2ª Questão 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 


