
CP/CAEM/2006 – 1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA 

  
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

Comparar as relações comerciais do Brasil com os mercados Africanos e Asiáticos (exceto 
os do Oriente Médio), concluindo sobre as possibili dades de incremento comercial com aqueles 
mercados. 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido 15  

M02 Análise do objeto correto 20  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central 06  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 06  

M05 Outras idéias complementares 04  

M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 04  

M07 Ligação com o Desenvolvimento 05  

Desenvolvimento 

M08 Dividiu o todo em partes coerentes 10  

M09 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à condicionante 
da servidão 

20  

M10 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC) 05  

M11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 10  

M12 Elaborou as conclusões parciais 20  

Conclusão 

M13 Retomou o tema central 05  

M14 Síntese (idéias coerentes com as CP) 30  

M15 Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão) 10  

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo 10  

Subtotal – Método  180  

CONHECIMENTO (Algumas idéias)                       VALOR = 300 escores 

Introdução 

C01 As atuais relações comerciais com a África e com a Ásia representam 
27 % das exportações brasileiras, destacando a importância desses 
novos pólos econômicos 

10  

C02 Inserção internacional do Brasil por meio do comércio    

C03 Aprofund amento das relações com os Estados do Hemisfério Sul 
como medida básica da Política Externa Brasileira  

10  

C04 Atuação na conferência da OMC em CANCUN no México projetando a 
diplomacia comercial brasileira  

  



 
C05 Pleitos brasileiros nos fóruns de discussão internacional (OMC, BIRD, FMI, 

Banco Mundial etc) 
  

C06 Ligação com o desenvolvimento   

DESENVOLVIMENTO 

Relações comerciais do Brasil com a África 

C07 Exportações de produ tos brasileiros para países do Norte da África e 
para o bloco sub-saariano 

10  

C08 Exportações para os países da CPLP dobraram em 2003   

C09 Criação das Câmaras de Comércio Brasil – África (Angola, África do Sul e Nigéria) 10  

C10 Criação do G 3 com a Índia, a África do Sul e o Brasil para exploração do 
potencial de serviços e transportes do comércio internacional 

  

C11 Parcerias nas áreas de educação, capacitação profiss ional e infra-
estrutura para melhorar as cond ições de trocas c omerciais e 
investimentos nos países africanos 

10  

C12 Explorar a capacidade do mercado importador africano qu e ocupa 5% 
do total das exportações brasileiras  

10  

C13 Aspectos favoráveis (posição relativa, antecedentes históricos, identidades 
culturais, recursos minerais africanos) 

  

C14 Aspectos desfavoráveis (instabilidade política dos países africanos, fortes 
vínculos com as ex-metrópoles, dificuldades creditícias, recursos vegetais) 

  

C15 Importações brasileiras de petróleo do s países da África 10  

C16 Possibilidades de incremento nas relações comerciais (cooperação técnica e 
prestação de serviços nos setores de agropecuária, transportes, comunicações, 
construção civil, prospecção de petróleo, exploração de diamantes; exportação de 
alimentos, exportação de produtos industrializados, exportação de material militar, 
importação de insumos do setor mineral, particularmente petróleo e metais não-
ferrosos) no âmbito da NEPAD 

10  

C17 Outras idéias julgadas úteis   

C18 CP: idéias que caracterizem como se dá o relacionamento comercial 
do Brasil com a África, com destaque para aquelas que possibili tem 
atender à conclusão imposta  

10  

Relações comerciais do Brasil com a Ásia 

C19 Busca de maior aproximação com a Ásia mediante o estabelecimento 
ou a intensificação de canais de diálogo com os agrupamentos 
regionais (Mercosul e do Grupo do Rio) 

10  

C20 O Brasil é membro do Grupo de Cairns, que reúne importantes países 
exportadores de produtos agrícolas e do qual fazem parte os seguintes 
membros da Ásia e Oceania: Austrália, Fidji, Filipinas, Indonésia, Malásia, 
Nova Zelândia e Tailândia.  

  

C21 Fórum de Coop eração América Latina - Ásia do L este (FOCALAL) que 
reúne quinze países latino-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, México, Panamá, 
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) e quinze asiáticos (Austrália, Brunei 
Darussalam, Camboja, China, Cingapura, Coréia, Filipinas, Indonésia, 
Japão, Laos, Malásia, Mianmar, Nova Zelândia, Tailândia e Vietnã). 

10  

C22 Câmara de Comércio Brasil – China (exportação de soja, minério de 
ferro, aço, madeira, aves, laticínios, automóveis, aviões e autopeças) 

10  

C23 Acordo nas áreas de tecnologia e siderurgia com a Coréia do Sul   

C24 Aprofund amento do  comércio com a Rússia, aproveitando a posição 
de 13º mercado consumidor de produ tos brasileiros  

10  



C25 Fim de embargos fito-sanitários aos produtos brasileiros por parte do Japão 10  

C26 Investimentos japoneses nas áreas de biodiesel e de álcool anídro, na 
busca de desenvolver tecnologias alternativas de abastecimento. 

  

C27 Oportunidades comerciais com a Índia nas áreas de Aviação Civil, 
Telecomunicações, Infra-estrutura, Gás, Produ tos Farmacêuticos, 
Petróleo e Etanol) 

10  

C28 Aspectos favoráveis (posição relativa, antecedentes históricos, identidades 
culturais, recursos financeiros asiáticos, capacidade produtiva, reservas 
financeiras, expansão econômica) 

  

C29 Aspectos desfavoráveis (instabilidade política dos países asiáticos, 
dificuldades creditícias, imposição de barreiras comerciais, economias 
concorrentes, expansão em áreas não prioritárias para o Brasil) 

  

C30 CP: idéias que caracterizem como se dá o relacionamento comercial 
do Brasil com a Ásia, com destaque para aquelas que possibili tem 
atender à conclusão imposta 

10  

Conclusão 

C31 Comparação do s principais itens levantados 10  

C32 Vantagens e desvantagens principais   

C33 Síntese das conclusões abordando as possibili dades de incremento 
das trocas c omerciais entre os dois blocos, concluindo sobre as 
possibili dades de incremento com aqueles mercados 

10  

C34 Outras idéias julgadas pertinentes    

Subtotal – Conh ecimento 
180 escores para idéias essenciais e 

120 escores a serem atribuídos a critério do encarregado da correção 

 
 

300 

 

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  



RESULTADO QUESTÃO 
GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,0 

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO   
  

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar as medidas adotadas pelos governos dos países membros 
efetivos do Mercosul, para assegurar a exploração futura do aqüífero Guarani.  

 
Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
Interpretação  

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10  
M02 Explicar o objeto correto 10  

Introdu ção  
M03 Abordagem da idéia central 05  
M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 05  
M05 Outras idéias complementares 03  
M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 05  
M07 Ligação com o Desenvolvimento 02  

Desenvolvimento  
M08 Dividiu o todo em partes coerentes 10  
M09 Atendeu à condicionante de tempo e espaço  10  
M10 Ordenação pela relevância das idéias (SFC) 10  
M11 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito 10  

Subtotal – Método  80  
CONHECIMENTO (Algumas idéias) VALOR = 240 escores 

Introdu ção  
C01 Importância estratégica do recurso mineral água 10  
C02 Relevância das medidas para assegurar vantagens ao países detentores do 

recurso 
  

C03 Interesse internacional evidenciado no s foros de discussão e de negociação 
que envolvem estudos prospectivos de uso da água 

10  

C04 Ligação com o desenvolvimento   
Desenvolvimento 

C05 Projeto de gestão e uso sustentável do Sistema Aqüífero Guarani (SAG), 
celebrado entre a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, com o propósito de 
implementação de um marco comum institucional, legal e técnico.  

10  

C06 Expansão e consolidação da base atual do conhecimento científico e técnico 
sobre o SAG. 

10  

C07 Desenvolvimento e instrumentação conjunta de Marco de gestão para o SAG 
baseado num plano estratégico de ação ajustado pelas partes. 

  

C08 Promoção da participação púb lica e dos agentes interessados, da 
comunicação social e da educação ambiental ; visando uma maior participação e 
envolvimento da população no projeto 

10  

C09 Gestão das águas subterrâneas e mitigação de prejuízos, em áreas críticas  
ond e existem confli tos relacionados com o uso da água 

10  

C10 Avaliação do potencial para a utilização da energia geotérmica do SAG; para fins 
científicos, técnicos, econômicos, financeiros e ambientais em quatro áreas 
transfronteiriças predefinidas. 

  

C11 O Conselho Superior de Direção do  Projeto (CSDP) é a instância 
máxima de deliberação do Projeto. Do ponto de vista da execução 
nacional, em cada país foi criada uma Unidade Nacional de 
Execução do Projeto (UNEP)  

10  

C12 No caso do  Brasil, também foram estruturadas UEPPs (Unidades 
Estaduais de Execução do Projeto) nos es tados envolvidos  

10  

C13 Os Ministérios de Relações Exteriores de cada um dos países participa 
do Projeto, facilitando o enlace entre os demais Ministérios e a OEA 

  



 
C14 Além do Projeto Aqüífero Guarani financiado pelo GEF/Banco Mundial, os quatro 

países envolvidos assinaram acordo internacional/convênio específico sobre o 
aqüífero, com a intenção de desenvolver estudos para conhecimento do aqüífero e 
estabelecem as bases das ações desenvolvidas no Projeto. 

  

C15 O Fundo para o Meio Ambiente Mund ial (GEF), exige a definição de uma 
agência de execução ond e a OEA foi selecionada pelos países envolvidos, 
em detrimento do  Mercosul, pelas características daquela organização 

10  

C16 Criação de banco de dados de monitoramento da qualidade da água nas 
áreas de contribu ição para a bacia hidrográfica 

10  

C17 Controle da qualidade do tratamento do s esgotos sanitários residenciais e 
industriais, monitorados e controlados nos países 

10  

C18 Fortalecimento das agências nacionais de águas, para propiciar melhores 
condições de controle e fiscalização no uso da água 

  

C19 Criação de programas integrados de estudos e pesqu isas inter-un iversitárias 
e de nível intermediário, com vistas ao projeto de preservação do SAG 

10  

C20 Outras idéias julgadas pertinentes   
120 escores para idéias esse nciais 

120 escores a critério do encarregado da correção 
Subtotal – Conhecimento 

 

240  

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 10  
Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  
Regência E4 10  

 Subtotal - Expressão escrita 80  
GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO 400  

 
RESULTADO FINAL  

Valor máximo das 
questões 

ESCORES DA QUESTÃO 
(escores) 

GRAU OBTIDO NA 
QUESTÃO (nota) 

1ª Questão – 6,0   
2ª Questão – 4,0   

GRAU FINAL DA AVALIAÇÃO  
 
 


