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 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA 

1ª         Q  U  E  S      TÃO   (Valor 6,0)

             Analisar os atuais sistemas de transporte rodoviário e ferroviário da Região Centro-Oeste do Brasil, concluindo 
sobre a importância dos dois sistemas para o desenvolvimento econômico desta região.

1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 10

M2 Delimitação do espaço geográfico. 5

M3 Delimitação no tempo. 5

M4
Ideias complementares 

relacionadas com o 
pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 20

M8
Elaboração das conclusões 

parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 10

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M9 Divisão do todo em partes 
coerentes.

Totalmente. 15
Mais da metade das partes está coerente com

o todo.
8

Menos da metade das partes está coerente com o 
todo.

5

Divisão sem coerência. 0

M10 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 8

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0

M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 10
Mais da metade das ideias com ligação. 5

Menos da metade das ideias com ligação. 2
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 10

M13 Elaboração da 
síntese coerente 

com as conclusões 
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

1

Aluno Nº



M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 10

M15

Conclusão baseada 
nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.

10

Na conclusão, mais da metade das ideias têm 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias têm 
suporte na introdução ou no desenvolvimento.

2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

- 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias essenciais
- 60 (sessenta) escores atribuídos para ideias complementares

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, devendo  
defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, no limite do estabelecido para “ideias novas”  
(somente computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1

A  Região  Centro-Oeste  é  a  segunda  maior  região  do  Brasil  em  superfície 
territorial. É dividida em quatro unidades federativas: Mato Grosso, Mato Grosso 
do  Sul,  Goiás  e  Distrito  Federal.  O  Centro-Oeste  tem  uma  localização 
estratégica, pois está  bem no coração do Brasil.

10

C2 No Brasil  e na Região Centro-Oeste há uma predominância da utilização do 
sistema de transporte rodoviário para a circulação de pessoas e mercadorias.

10

C3
As  rodovias  e  ferrovias  que  cortam  a  Região  Centro-Oeste,  importante 
produtora de produtos agropecuários, são importantes para permitir a ligação 
com a maioria dos centros consumidores do país.

10

C4  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

a. Transporte rodoviário

C5

As primeiras  rodovias  brasileiras  datam do século  XIX,  mas a  ampliação da 
malha rodoviária ocorreu no governo Vargas, com a criação do Departamento 
Nacional  de  Estradas  de  Rodagem (DNER)  em 1937  e,  mais  tarde,  com a 
implantação  da  indústria  automobilística,  na  segunda  metade  da  década  de 
1950.

10

C6

Cerca  de  65%  a  75%  da  matriz  dos  transportes  brasileiros  é  rodoviária, 
seguido por cerca de 20% de ferrovia. A malha rodoviária que corta a região 
possui relevância econômica, política e estratégica. Pelas rodovias da região 
circulam mercadorias vindas do Sul e do Sudeste do país em direção à região 
Norte. 

15

C7
Nos  anos  de  1990  foram  realizadas  várias  privatizações  no  setor  de 
transporte, entre os quais o rodoviário, sendo que as concessionárias voltaram 
a investir na construção de novas vias.

10

C8
Principais rodovias que cortam a Região Centro-Oeste: BR 364 , 
BR 163, BR 158, BR 060, BR 070, BR 452, BR 153, BR 359, BR 
174, BR 262, BR 242, BR 080, BR 450 e BR 020.

15

C9 As rodovias da Região Centro-Oeste estão na sua maioria em precárias 
condições, necessitando de manutenção e alocação de verbas. 

10

C10 Há a necessidade de novos investimentos para o setor rodoviário.
10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Algumas ideias

C11

Dados do documento oficial do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transporte (DNIT), mostram que 43,9% das rodovias do Mato Grosso do 
Sul  (MS),  apresentam  más  condições  de  trafegabilidade  e  38,2% 
apresentam  condições apenas regular. 

10

C12
O  modal  rodoviário  provoca  maior  impacto  ao  meio  ambiente,  quando 
comparado ao modal ferroviário. 

10

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14

A  matriz  de  transportes  da  região  Centro-Oeste  é  prioritariamente 
rodoviária.  Para  escoar  toda  a  produção  da  região  e  desenvolver  a 
economia da região faz-se necessário uma malha rodoviária eficiente e 
conservada, exigindo ações do governo.

15

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.
b. Transporte ferroviário

C16
O modal ferroviário, permite a redução de custos no transporte de cargas e 
passageiros. Os principais produtos da região Centro-Oeste transportados 
pelas ferrovias são grãos.

20

C17
A malha ferroviária brasileira, incluindo o Centro-Oeste, é voltada para o 
serviço  público  de  transporte  de  carga.  Sua  operação  é  realizada  por 
intermédio de concessões à iniciativa privada.

10

C18
Nos anos de 1990, foram realizadas privatizações no setor de transporte, 
entre  as  quais  o  ferroviário,  sendo  que  as  concessionárias  voltaram  a 
investir na construção de novas vias.

10

C19
O  modal  ferroviário  provoca  menor  impacto  ao  meio  ambiente,  quando 
comparado ao modal rodoviário. 

10

C20

Principais ferrovias que cortam a região Centro-Oeste: 
- Ferrovia Norte-Sul - FNS
- Ferrovia Norte Brasil S.A. - Ferronorte
- Ferrovia Novoeste S.A. - Novoeste
-  Estrada  de  Ferro  Paraná  Oeste  S.A.  -  Ferroeste,  ainda  em  fase  de 
construção no trecho correspondente ao estado de Mato Grosso do Sul.

15

C21

A Ferrovia  Norte-Sul  –  FNS,  é  um projeto  ferroviário  que  contempla  a 
construção de aproximadamente 2.100 km atravessando as regiões Centro-
Oeste  e  Norte  do  País.  Busca  reduzir  o  custo  do  frete  para  longas 
distâncias na região, assim como incentivar o desenvolvimento do cerrado 
brasileiro. 

10

C22 A Ferronorte é uma artéria logística das regiões Norte e Centro-Oeste do 
País, em sua ligação com Sul e Sudeste e com Portos de Exportação. 

10

C23

A Ferrovia Novoeste S.A. opera a Malha Oeste da Rede Ferroviária Federal 
S.A. - RFFSA, abrangendo a antiga SR-10 (Bauru), ferrovia localizada nos 
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

10

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C25

O modal ferroviário é utilizado para o transporte de grãos da região Centro-
Oeste,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  de  sua  economia.  É  mais 
econômico que o rodoviário mas ainda pouco utilizado,  necessitando de 
maior investimento no setor.

15

C26  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C27
As rodovias e ferrovias que cortam a Região Centro-Oeste (produtoras de grãos 
e  agropecuária)  são importantes  para  permitir  a  ligação  com a  maioria  das 
regiões brasileiras (centros consumidores do país).  

15

C28 Em síntese, a região Centro-Oeste depende do modal rodoviário e ferroviário 
para o seu desenvolvimento econômico,  exigindo políticas de governo para a 
conservação e expansão dos referidos modais.

15
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C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C29
O Centro-Oeste  tem uma localização  estratégica:  está  bem no  coração  do 
Brasil, necessitando de rodovias e ferrovias eficientes para se interligar com as 
demais regiões do país.

10

C30

A economia da região Centro-Oeste é baseada na agropecuária e produção 
de grãos. Devido à localização da região, distante dos principais portos do 
Brasil, o desenvolvimento econômico da região fica refém de sistemas de 
transportes eficientes e de baixo custo.

15

C31  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO     ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO (3)

(A) COERÊNCIA 
A1 0 (1)
A2 5
A3 10 (2)

(B) CLAREZA 
B1 0 (1)
B2 15
B3 30 (2)

(C) OBJETIVIDADE 
C1 0 (1)
C2 5

C3 10 (2)

(D) COESÃO 

D1 0 (1)
D2 10
D3 20
D4 30 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1 10 (4)
E2 10 (4)
E3 10 (4)
E4 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação 
do item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O      (Valor 4,0)

             Apresentar os principais tipos de indústrias, por exemplo, a petrolífera, a açucareira, a de couro, a de gesso, a 
automobilística, a mineradora, dentre outros, existentes na Região Nordeste do Brasil destacando os impactos causados ao 
meio ambiente por cada um deles.   
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1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 5
M2 Delimitação do espaço geográfico. 5
M3 Delimitação no tempo. 5

M4

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15

M8

Atendimento da imposição 
da servidão (citação e 

justificativa das ideias). 

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M9
Identificação da coerência das 

ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das 

ideias com ligação de causa 
e efeito.

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

      2. CONHECIMENTO
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores

- 170 (cento e setenta) escores atribuídos para ideias essenciais
- 70 (setenta) escores atribuídos para ideias complementares

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, devendo 
defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor  a elas, no limite do estabelecido para “ideias novas” 
(somente computar se o aluno obtiver menos de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas 
ideias

C1

O sistema industrial do Nordeste, concentrado na Zona da Mata, tem pouca 
integração  interna.  Encontra-se  somente  em  alguns  pontos  dispersos  e 
concentra-se  sobretudo  nas  regiões  metropolitanas:  Recife,  Salvador  e 
Fortaleza. 

15

C2

A desconcentração industrial entre as regiões brasileiras vem determinando o 
crescimento de cidades médias e beneficiando a região Nordeste com boa 
infraestrutura  e  com  centros  formadores  de  mão-de-obra  qualificada, 
geralmente em universidades. 

15

C3
As grandes cidades nordestinas produzem enorme quantidade de resíduos 
industriais  e  domésticos  que  afetam  diretamente  o  meio  ambiente  e  a 
qualidade de vida de sua população.

15

C4
Os  poluentes  causadores  de  impactos  ao  meio  ambiente  podem  ser  de 
natureza  sólida,  líquida  e  gasosa,  descartados  na  natureza  a  partir  de 
atividades industriais e domésticas.

15

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

5



PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i      

m      e  n  t      o  

Algumas
ideias

C6
A agroindústria açucareira causa impactos como mau cheiro e poluição do ar, 
poluição  dos  solos  e  do  lençol  freático  e  dos  rios  locais  prejudicando  a 
irrigação de outras culturas voltadas para subsistência. 

15

C7
A exploração petrolífera no Recôncavo Baiano trouxe para a região indústrias 
ligadas à produção refino e utilização de derivados do petróleo, poluindo o ar 
e causando problemas na visão e no aparelho respiratório.

15

C8
O polo gesseiro do Araripe, segundo levantamento do Ibama/PE, consome 1,5 milhão 
de metros cúbicos de lenha por ano impactando sobre o meio ambiente da caatinga.

15

C9
A indústria automobilística, com destaque para o Estado da Bahia, produz 
veículos automotores que estão entre os principais elementos poluidores do 
ar nas cidades da região.

15

C10
O polo industrial de couro é bastante desenvolvido no Nordeste produzindo 
grande quantidade de dejetos químicos diluídos nas águas despejadas nos 
rios provocando a contaminação.

15

C11
A indústria mineradora, a exemplo do minério de ferro em Caetité(BA), produz dejetos 
que  podem contaminar o lençol freático e os mananciais (rios e lagos usados para o 
abastecimento de água).

10

C12
As indústrias siderúrgicas instaladas no Nordeste provocam o desmatamento de áreas 
e  emitem  gases  como  o  dióxido  de  carbono  (CO²)  na  atmosfera  acarretando 
problemas respiratórios na população. 

10

C13
A  indústria  de  calçados  produz  grande  quantidade  de  resíduos  sólidos 
tratados com chumbo e ácido sulfúrico que podem poluir o meio ambiente.

10

C14
As industriais  de cerâmica  estão relacionadas com a  desertificação no Seridó por 
causa do uso excessivo da lenha, via extração madeireira. 10

C15
A carcinicultura  e  a  pesca  predatória  tem sido  atividades  que complementaram o 
estrago causado pelo homem  em  ecossistemas litorâneos como os manguezais. 10

C16
A indústria  de fertilizantes e defensivos agrícolas usados nas áreas de fruticultura 
produz elementos químicos que ajudam a contaminar o solo e os leitos dos rios. 10

C17
As fábricas de cimento são responsáveis pela emissão de gases e a poluição 
do ar no Nordeste.

15

C18
A fabricação de artigos de borracha e plásticos despejam grande quantidade 
de resíduos químicos no meio ambiente.

15

C19
A industria editorial e gráfica produz a emissão de resíduos líquidos e sólidos 
na natureza.

15

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM 
CONSIDERADOS

ESCO-
RES

ESC/ALUNO 
(3)

(A) COERÊNCIA 
A1 0 (1)
A2 5
A3 10 (2)

(B) CLAREZA 
B1 0 (1)
B2 5
B3 10 (2)

(C) OBJETIVIDADE 
C1 0 (1)
C2 5
C3 10 (2)

(D) COESÃO 

D1 0 (1)
D2 5
D3 8
D4 10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1 10 (4)
E2 10 (4)
E3 10 (4)
E4 10 (4)
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Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

OBS: (1) Grau mínimo.  (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação  
do item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO  FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO
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