
CP/CAEM/2006 – 1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA DO BRASIL 

  
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

Analisar o sistema de transportes terrestres do Brasil, concluindo sobre os seus reflexos no 
atual estágio de desenvolvimento do p aís. 

 
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 O Atual sistema de transportes terrestres no Brasil  10  

C02 Importância do sistema de transporte para a integração nacional e 
para o desenvolvimento econô mico  

10  

C03 A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e sua influência na 
matriz de transportes nacional 

  

C04 Interligações terrestres existentes na área do cone sul que possam 
influenciar no n ível de desenvolvimento do Brasil  

10  

C05 Ligação com o desenvolvimento   



 
Desenvolvimento 

Sistema Rodo viário 

C06 Matriz de transporte predominante no país e seus reflexos (extensão e 
estado d e conservação da malha rodo viária) 

10  

C07 Influência da estrutura de transporte no estabelecimento do  “ Custo 
Brasil ”  

10  

C08 Dificuldades apresentadas para a integração intermodal   

C09 Concessões e parcerias viabilizadas para propiciar a melhoria da malha 
viária 

  

C10 Políticas Públicas estabelecidas para o setor rodo viário  10  

C11 Investimentos estatais e privados no setor 10  

C12 Influência da indústria automobilística na definição de prioridades para o 
setor, em particular para proporcionar a recuperação e restaurações 

  

C13 Interligações rodo viárias existentes com os países v izinho s, que 
possam  influir no d esenvolvimento do p aís 

10  

C14 Projetos a serem implementados conjuntamente pelos países do entorno 
regional 

  

Sistema Ferroviário e Dutoviário 

C15 Matriz ferroviária existente no p aís e reflexos na logística de 
transporte terrestre. 

10  

C16 Dificuldades apresentadas para integração intermodal e entre 
ferrovias da malha nacional 

10  

C17 Políticas Públicas estabelecidas para o setor ferroviário  10  

C18 Possibili dades de interconexão com a malha internacional 10  

C19 Possibilidades de expansão da malha ferroviária   

C20 Principais dutovias existentes no p aís e suas interconexões 10  

C21 Terminais de conexão intermodal para o transporte terrestre de fluidos 10  

C22 Influência do transporte dutoviário no estabelecimento do custo dos 
combustíveis e lubrificantes transportados.(Volumes e quantidades) 

  

C23 Políticas Públicas estabelecidas para o setor dutoviário  10  

C24 Projetos futuros para o setor dutoviário nacional   

 Projetos futuros que envolvem a parceria entre nações  10  

Conclusão 

C25 Síntese das conclusões abordando o s reflexos da matriz de 
transportes no estágio de desenvolvimento do país 

10  

C26 Intermodalidade e integração entre os modais de transportes e sua 
influencia no d esenvolvimento do Brasil 

10  

C27 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) 
 

Explicar as poss ibili dades futuras da exploração do aqüífero Guarani, que 
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações que 
ocupam a sua área de abrangência. 

 
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 



Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
Introdu ção 

C01 Importância estratégica do recurso mineral água na qualidade de 
vida das pop ulações 

10  

C02 Medidas adotadas para assegurar a exploração adequada do recurso e 
sua relevância para o nível de qualidade de vida em geral 

  

C03 Interesse internacional evidenciado nos foros de discussão e de 
negociação qu e envolvem estudo s prospectivos de uso da água 
voltados para a melhoria do padrão de vida dos nacionais. 

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 Monitoração qu ali tativa das fontes de abastecimento do Aquífero  e 
Preservação ambiental mais adequada e coordenada entre os 
membros do Mercosul 

10  

C07 Fornecimento de financiamentos externos para projetos de pesquisa e 
monitoração da qualidade ambiental da área do SAG 

  

C08 Redução de disparidades regionais com o estabelecimento de 
políticas c onjuntas de ocupação terr itorial, exploração econô mica e 
ampliação do n ível de renda da popu lação 

10  

C09 Expansão e consolidação da base atual do conh ecimento científico e 
técnico sobre o SAG. 

10  

C10 Desenvolvimento e instrumentação conjunta de Marco de gestão para o 
SAG baseado num plano estratégico de ação ajustado pelas partes. 

  

C11 Promoção da participação púb lica e dos agentes interessados, da 
comunicação social e da educação ambiental;  

10  

C12 Gestão das águas subterrâneas  para a mitigação de prejuízos, em 
áreas c ríticas  onde existem confli tos relacionados com o uso da 
água 

10  

C13 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). No caso do Brasil, também foram 
estruturadas UEPPs (Unidades Estaduais de Execução do Projeto) 
nos es tados envolvidos 

10  

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 Criação de banco de dados de monitoramento da qualidade da 
água nas áreas de contribuição para a bacia hidrográfica 

10  

C16 Controle da qualidade do tratamento do s esgotos sanitários 
residenciais e industriais, monitorados e controlados nos países  

10  

C17 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  
 
 


