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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA
1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

“O agronegócio abrange: as atividades de pesquisa, de fornecimento de máquinas, insumos e serviços para a 
propriedade rural, atividades de produção dentro da empresa rural e aquelas ligadas às indústrias de processamento de  
alimentos e matérias primas rurais e, ainda, à distribuição do produto rural transformado, até o consumidor final.  

O Agronegócio, Agribusiness, Sistema Agroindustrial (SAG), ou Complexo Agroindustrial (CAI), compreende a 
soma total de operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; as operações de produção nas propriedades 
agrícolas; o armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles (DAVIS & 
Goldberger, 1957).” Curso de Pós-Graduação da UFPR

Analisar a situação atual do agronegócio no Brasil, destacando a influência dessa 
atividade na composição do Produto Interno Bruto do país.

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 Importância do agronegócio na economia brasileira, no momento atual 10

C02 Estabilidade monetária, situação cambial e comércio exterior (balança 
de pagamentos)

10

C03 Política do Governo para o setor do agronegócio

C04 Parcela do agronegócio na composição do PIB nacional 10

C05 Ligação com o desenvolvimento



Desenvolvimento

Operações de produção e distribuição de insumos e suprimentos agrícolas

C06 Atividades de pesquisa e desenvolvimento de insumos e produtos do 
agronegócio que contribuem para a expansão, a credibilidade  e a soli
dez do setor.  Atividades da EMBRAPA e novas tecnologias de geração 
de energia baseadas na agricultura (biodiesel e álcool)

10

C07 Setor Industrial de apoio ao agronegócio, compreendendo os ramos 
de implementos agrícolas, secadores e armazenadores (fabricação) e 
defensivos agrícolas.

10

C08 Setor  de  transportes  de  produtos  agropecuários  industrializados, 
semi-processados e em natura. Transporte rodoviário, rede de estra
das, silos e armazéns, perdas no transporte  etc

10

C09 Infraestrutura Logística de distribuição dos produtos do agronegócio

C10 Mão de obra empregada na atividade de produção agroindustrial e dis
tribuição de artigos processados. Empregos diretos e indiretos.

10

C11 Consumo interno da produção agropecuária, que absorve até 80% de 
todos os alimentos, enquanto somente 20%são exportados

 10

C12 Influência da agricultura orgânica e da produção com reduzidos impactos 
ambientais

C13 Importância do agronegócio na composição da balança de pagamen
tos, sendo o setor responsável por cerca de 42 % do total das exporta
ções brasileiras

10

C14 Outras idéias julgadas úteis

C15 CP: idéias que caracterizem a influência da produção e distribuição de 
insumos e suprimentos agrícolas na composição do PIB nacional

10

Operações de produção nas propriedades agrícolas; o armazenamento, processamento e distribui
ção dos produtos agrícolas

C16 Mão de obra empregada na atividade de produção agropecuária. Em
pregos diretos e indiretos. 

10

C17 Mecanização e automação da produção agroindustrial 10

C18 Capacidade de produção X capacidade de armazenamento

C19 Influência da legislação ambiental na produtividade agropecuária (pre
servação dos mananciais, combate a erosões, poluição ambiental, uso 
de agrotóxicos etc)

10

C20 Financiamentos, carteiras hipotecárias, seguro rural e atividades cor
relatas do setor bancário, que interferem na oferta de crédito e na pro
dução agropecuária

10

C21 Manejo sustentável das áreas produtivas e dos rebanhos (manejo dos 
solos, vacinações preventivas, uso de transgênicos e embriões geneti
camente melhorados etc)

10

C22 Aumento da produtividade em função de novos métodos de irrigação, 
das novas tecnologias produtivas, dos zoneamentos agroecológicos e 
da abertura de novas áreas cultiváveis

10

C23 Influência do clima e da biodiviersidade na produtividade agropecuária 10

C24 Influência da agricultura familiar na composição do rol do agronegócio

C25 Outras idéias julgadas úteis

C26 CP: idéias que caracterizem a influência da  produção nas proprieda
des agrícolas; do armazenamento, do processamento e da distribuição 
dos produtos agrícolas para a composição do PIB

10

Conclusão

C27 Empregos diretos e indiretos na atividade agropecuária. A atividade 10



comporta cerca de 37 % dos empregos no país. 

C28 O  Agronegócio  é  responsável  por  cerca  de  42  %  do  total  das 
exportações brasileiras

10

C29 O agronegócio é responsável por aproximadamente 34% do PIB do 
Brasil em síntese

10

C30 Outras idéias julgadas pertinentes 

Subtotal – Conhecimento: 210 escores para idéias essenciais e
70 escores a serem atribuídos a critério do encarregado da correção 300

EXPRESSÃO ESCRITA

Coerência
A1 00
A2 05
A3 10

Clareza
B1 00
B2 05
B3 10

Objetividade
C1 00
C2 05
C3 10

Coesão

D1 00
D2 05
D3 08
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)

Da  análise  do  panorama  atual  do  setor  petrolífero  no  Brasil,  considerando  a 
ocorrência da auto-suficiência na produção alcançada no corrente ano, expor as vantagens 
que poderão advir nas expressões do poder nacional.

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs
MÉTODO

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

Introdução
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
Introdução

C01 Situação do setor petrolífero na conjuntura mundial 10
C02 Importância  da  auto-suficiência  quanto  a  sustentabilidade 

energética 
10

C03 Situação do setor petrolífero brasileiro como pólo aglutinador da 
economia

10

C04 Ligação com o desenvolvimento
Desenvolvimento

C05 Avanços no setor de C&T para permitir a melhora nos processos de 
prospecção, extração, transporte e armazenagem do petróleo

10

C06 Desenvolvimento do parque petroquímico, visando adequar o refino e 
as fases subsequentes da produção petrolífera

10

C07 Desenvolvimento  de  tecnologias  alternativas  de  produção  de  energia, 
ajustada aos processos petroquímicos

C08 Diminuição da dependência externa para a aquisição de combustíveis
C09 Possibilidades de melhorar a balança de pagamentos com a redução 

de gastos com a importação massiça de petróleo
10

C10 Fortalecimento  da  posição  brasileira  nas  negociações  em  torno  do 
estabelecimento de preços e políticas relativas ao petróleo

C11 Fortalecimento  da  posição  de  liderança  regional  do  Brasil  em 
função do aumento da capacidade de auto-sustentação

10

C12 Aumento da capacidade logística de apoio a atividades de cunho 
operacional na área militar

10

C13 Ampliação da oferta de empregos diretos e indiretos 10
C14 Possibilidades de ampliação da oferta de energia e de produtos 

derivados do petróleo, com redução dos preços dos combustíveis
10

C15 Possibilidades  de  desenvolvimento  de  industria  petroquímica 
vocacionada  para  o  processamento  do  petróleo  extraído  no 
território do Brasil 

10

C16 Estabelecimento de novas refinarias e pólos de processamento 10
C17 Possibilidade de ampliação da oferta de insumos para a industria 

de material de defesa.
10

C18 Momento  favorável  para  o  fortalecimento  da  defesa  naval  da 
plataforma  marítima,  com  reflexos  para  as  demais  forças 
singulares

10

C19 Absorção  das  oscilações  de  preços  do  petróleo  no  mercado 
internacional

10

C20   Outras idéias julgadas pertinentes
Subtotal – Conhecimento - 150 escores para idéias essenciais

90 escores a critério do encarregado da correção 240
EXPRESSÃO ESCRITA

Coerência A1
00

A2
05

A3
10

Clareza B1
00

B2
05

B3
10

Objetividade C1
00

C2
05



C3
10

Coesão D1
00

D2
05

D3
08

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
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