
CP/CAEM/2006 – 1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

GEOGRAFIA DO BRASIL 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Estudar a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, concluindo sobre as 

implicações do projeto de transposição das águas daquele rio nas expressões 

econômica e psicossocial, da Região Nordeste. 

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc obtidos 
 Método   

 Interpretação   

1  Compreensão do nível de desempenho exigido  

2  Comparação 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  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 Rio S Francisco como rio de integração nacional   

26  Expor a disponibilidade como manancial de água doce   

27  Linhas gerais do projeto de transposição das águas   

 Desenvolvimento   

 Campo Econômico   

28  Viabilidade do rio S Francisco como meio de articulação na região   

29  Capacidade e disponibilidade para a irrigação na nova área a ser abrangida   

30  Impacto no meio ambiente   

31  
Melhorias nas capacidades de produção e distribuição de produtos 

agropecuários 
  



32  
Atração de investimentos pela futura disponibilidade de água e de mão-de-

obra barata 
  

33  Geração de empregos diretos e indiretos   

34  
Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 360 escores e 

até esse limite) 
 

 

 Conclusão parcial   

35  Resumo dos aspectos abordados   

 Campo Psicossocial   

36  
Aumento da expectativa de vida, pela redução da mortalidade infantil e 

desnutrição. 
 

 

37  Aumento da auto-estima da parcela da população atingida pelo benefício   

38  
Melhoria da oferta de empregos e de ganhos com novas atividades 

econômicas 
  

39  
Investimentos na qualificação de pessoal para melhorar os ganhos futuros, 

com as novas tecnologias a serem deslocadas para a região 
  

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

até esse limite) 
  

 Conclusão parcial   

41  Resumo dos aspectos abordados   

 Conclusões   

42  
Resumo das conclusões abordando as implicações e a validade do projeto de 

transposição do rio São Francisco. 
 

 

43  
Explorar a melhoria dos padrões de vida e de saúde, pela maior 

disponibilidade de empregos e aumento de renda das famílias. 

44  
Expor os ganhos relacionado com a redução da mortalidade infantil, da 

desnutrição e o aumento na expectativa de vida. 

 

 

 Subtotal Conhecimento 400  

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

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Do estudo do Bioma Amazônia, caracterizar as condicionantes geo-

ambientais que influem na obtenção de baixo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), pelas populações locais. 

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 
17  Caracterizar a região, expondo as dificuldades de articulação. 

18  
Explanar as dificuldades geradas pelo baixo índice de povoamento na região 

como um todo e as conseqüentes aglomerações nos maiores centros 

populacionais. 

 Desenvolvimento 
19  Clima agressivo e gerador de fortes incertezas para a atividade agropecuária 

20  Regime de chuvas sofrendo influências dos hemisférios norte e sul 

21  Baixa disponibilidade de instrumentos de monitoramento climático 

22  Terrenos pouco férteis e passiveis de degradação pela ação do clima 

23  
Existência de cursos de água permanentes e intermitentes de grande 

envergadura e grande dificuldade de transposição 

24  
Existência de contingentes de populações ribeirinhas convivendo em grande 

insalubridade 

25  Inexistência de tratamento de esgoto sanitário e industrial 

26  
Hábitos e costumes de consumo de água não tratada, associados à baixa 

disponibilidade de água tratada, distribuída para a população 

27  Desmatamento e queimadas descontrolados 

28  Exploração da biodiversidade por nacionais e estrangeiros 

29  
Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 240 escores e 

até este limite) - 05 por idéia 

240 

 

30  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 
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