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1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
                  Analisar a distribuição espacial da população brasileira, nos campos econômico e psicossocial, no decorrer 
do século XX, devendo concluir sobre sua influência no atual processo de desenvolvimento nacional. 

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 10  

M2 Delimitação do espaço. 5  

M3 Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  
M4 Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  

M5 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 10  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

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

De forma dedutiva. 20 

Limitando-se a resumir. 10 

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais. 0 

 

Totalmente. 10 
Digressão de até 3 ideias. 5 M9 

Atendimento das 
condicionantes do 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias. 0 

 

Totalmente. 10 
Até 3 incidências sem ligação. 5 M10 Análise das ideias com 

ligação de causa e efeito. 
Mais de 3 incidências sem ligação. 0 

 

Totalmente. 10 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Divisão do todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
0 

 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M12                                 Retomada da ideia central. 10  
Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10 

Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-se a 
resumir. 

5 M13 

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese. 0 

 

M14 Atendimento à imposição do problema. 10  

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

10 

Na conclusão, pelo menos uma das ideias não tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5 

 
 

M15 

 
Conclusão apenas 

sob aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). Na conclusão, mais de uma ideia não tem suporte 
na introdução ou no desenvolvimento. 

0 

 

 
Conclusão 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20  

Subtotal – MÉTODO 180  

Aluno Nº 
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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 

 

C1 

A distribuição da população brasileira no território é desigual, tomando como base 
a classificação regional estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), e está diretamente relacionada ao processo histórico de 
desenvolvimento econômico do país.  

 
10 

 

 
C2 

No decorrer do século XX, houve um incremento das migrações internas das 
regiões mais pobres em direção aos centros urbanos do Sudeste e às novas 
fronteiras agrícolas do Norte e do Centro-Oeste.  

 
10 

 

 
C3 

A partir da segunda metade do século XX, em função da migração interna da 
Região Nordeste para o Centro-Sul do país, houve um decréscimo do Produto 
Interno Bruto (PIB) regional fruto das perdas populacionais. 

 
10 

 

 
 

C4 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), elaborada em 2008, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as pessoas que não eram 
naturais do município em que residiam correspondiam a 40,1% da população do país. 

 
10 

 

 
 
 
 
 
 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 a. Campo Econômico   
 

C6 
A grande expansão urbana no Brasil, durante a segunda metade do século XX, foi 
um componente fundamental de mudanças estruturais na sociedade brasileira. 

 
10 

 

 

C7 

A Região Centro-Oeste, nova fronteira agrícola a partir da segunda metade do 
Século XX, com base na agricultura moderna, atraiu investimentos públicos e 
privados tornando-se novo foco de desenvolvimento nacional. 

 
10 

 

 

C8 

A célere expansão urbana no Brasil ocorre dentro do processo de formação das 
grandes regiões metropolitanas, a partir dos anos 1970, onde já residiam mais de 
40% da população nacional. 

 
10 

 

 

C9 

A partir de meados da década de 1970 começou também a ser caracterizado um 
movimento de desconcentração industrial da Região Sudeste por causa das 
deseconomias de aglomeração. 

 
20 

 

C10 
O final da década de 70 também é marcado pela expansão do Complexo 
Agroindustrial (CAI) da soja em direção à Região Nordeste (Oeste da Bahia e ao 
Sul do Piauí) e à Região Amazônica (arco de desflorestamento). 

 
10 

 

C11 Os anos de 1980 foram marcados por uma crise econômica (inflação e queda das 
exportações), sendo considerada a “década perdida”. 

 
10 

 

 

C12 

Com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as Parcerias Público-
Privadas (PPP), do atual governo, busca-se investir em infra-estrutura (portos, 
ferrovias, estradas, aeroportos, etc.) a fim de favorecer uma melhor circulação de 
pessoas e capitais no território nacional. 

 
10 

 

 Conclusão Parcial   
 

C13 
No campo econômico, a distribuição espacial da população brasileira ainda tem 
reproduzido um padrão do tipo centro-periferia contribuindo para um aumento das 
desigualdades regionais. 

 
20 

 

 b. Campo Psicossocial   

C14 A distribuição espacial da população tem sido diretamente influenciada por ciclos que 
se sucederam ao longo da história (cana-de-açúcar, mineração, borracha, café, etc). 

 
10 

 

C15 O Nordeste se torna, progressivamente, uma área de expulsão populacional em 
direção ao Sudeste, ao Centro-Oeste e ao Norte. 

10  

C16 
A Região Sul foi alvo de deslocamentos iniciados entre as décadas de 1940 e 
1950 em direção às suas fronteiras agropecuárias. 

 
10 

 

 

 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

 
C17 

Associado à falta de investimentos e ao reduzido planejamento do Estado na 
ampliação da infra-estrutura urbana, houve a formação de um cinturão marginal nas 
cidades, ou seja, o surgimento de novas favelas, palafitas e invasões urbanas.  

 
10 
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C18 

Ao longo da década de 1990 verificou-se uma diminuição nos movimentos 
migratórios em direção aos grandes centros industrializados, e um aumento dos 
movimentos em menores distâncias (migrações intra-regionais). 

 
20 

 

 
C19 

O crescimento do desemprego e do subemprego no setor de serviços, com 
aumento do número de trabalhadores informais, caracteriza a hipertrofia do setor 
terciário no meio urbano.  

 
10 

 

 
 

C20 

Atualmente, na Região Sudeste (a exemplo dos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro), já se registra maior saída de população das metrópoles em direção às 
cidades médias do interior do que em direção a estas metrópoles, embora estas 
continuem tendo crescimento populacional total positivo.  

 
10 

 

 Conclusão Parcial   

 
C21 

A grande concentração espacial das forças produtivas, comandada pelo processo 
de industrialização na Região Sudeste ampliou os desequilíbrios regionais e 
sociais, impulsionando as migrações internas do tipo campo-cidade. 

 
20 

 

 

C22 Outras ideias julgadas permitidas.   
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 
C23 

A desigual distribuição territorial da população brasileira, durante a segunda 
metade do século XX, foi impactada por fatores econômicos e psicossociais. 

15  

 
C24 

A reprodução do padrão econômico centro-periferia e dos fluxos populacionais a 
ele atrelado precisa ser alterada a fim de que o Brasil distribua melhor seus 
recursos econômicos e humanos. 

 
15 

 

 
C25 

A consolidação de uma área core (área formada pelos estados de maior 
produtividade nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul) desequilibra o processo 
de desenvolvimento nacional, gerando uma grande concentração de recursos 
econômicos e populacionais, em detrimento das Regiões Norte e Nordeste, 
influenciando negativamente no desenvolvimento nacional. 

 
 

20 

 

C26 A atual distribuição da população brasileira dificulta o crescimento integrado do 
País e o processo de desenvolvimento nacional. 

 
10 

 

 
 
 
 

Conclusão 
 

Algumas ideias 

C27 Outras ideias julgadas permitidas.   

Subtotal - CONHECIMENTO  300  

 
 3. EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

0 (1) 
 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  
compreensível, embora fragmentado, com má 
articulação de ideias. Há contradições que não 
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, mas 
registram dificuldade de compreensão localizada. 

5 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e 
sem contradições, no qual todas as ideias apresentadas 
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

10 (2) 
 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

0 (1) 
 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 5  

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 
30 (2) 

 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 

0 (1) 
 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 

5 
 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela economia 
verbal, sem prejuízo da eficácia da comunicação do 
pensamento. O bom texto vai direto ao ponto, 
desenvolve-se de maneira sóbria e retilínea e evita 
divagações inúteis, muitas vezes propositais 
(expediente infantil, usado para aumentar o texto 
sem lhe conferir qualidade). O exagero da 
objetividade leva ao laconismo, comprometendo a 
clareza, ou redundando em omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na 
exposição das suas ideias.  

10 (2) 
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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 6,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

 Apresentar as fontes de energia  da matr iz energét ica brasi leira que atendem ao 
desenvolvimento sustentável.  
 
 1. MÉTODO 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

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

Preparação correta para o desenvolvimento. 5   

M4 
Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  
M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15  
Em todas as premissas. 15 

Não apresentou até 3 premissas. 5 

 
Desenvolvimento 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 
M8 

Apresentação das premissas 
segundo as condicionantes 
(ligação de causa e efeito) Não apresentou mais de 3 premissas. 0 

 

Todas 15 
4 5 
3 3 
2 2 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

 
 
M9 

Identificação das premissas. 

1 1 

 

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).  

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco 
coeso. 

0 (1) 
 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8  

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de elementos 
coesivos: pronomes, conjunções, preposições, 
tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

30 (2)  

E1: Ortografia. 10 (4)  
E2: Pontuação. 10 (4)  
E3: Concordância. 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência. 10 (4)  
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C1 Matriz energética brasileira é a reunião de fontes de energia existentes no Brasil. 10  

C2 Desenvolvimento sustentável é aquele que não esgota os recursos para o futuro. 
É aquele que preserva o meio ambiente. 

10  

C3 
O desenvolvimento sustentável se divide em sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. 

10  

C4 46,4 % da matriz energética do Brasil é composta por fontes renováveis 
(permitem o desenvolvimento sustentável). A média mundial é de 13%. 

10  

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO 
ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C6 1. Hidrelétrica 15  

C7 Obtenção de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico 
de um rio. 

5  

C8 Atende ao desenvolvimento sustentável, pois não polui o meio ambiente,  é 
renovável e limpa. 

10  

C9 2. Biomassa 15  
C10 Obtido através da queima da biomassa (bagaço da cana de açúcar). 10  

C11 Gerada a partir da decomposição, em curto prazo, de materiais orgânicos, que 
produz o gás metano. 

5  

C12 3. Eólica 15  
C13 O vento produz energia elétrica. 5  
C14 Fonte inesgotável de energia. 5  
C15  Abastece locais aonde a rede elétrica comum não chega. 5  
C16 4. Marés 15  
C17 A água do mar produz energia elétrica. Depende do nível das marés. 5  
C18 Fonte de energia constante para cidades costeiras. 5  
C19 5. Nuclear 15  

C20 Energia nuclear também chamada de energia atômica é obtida a partir da fissão 
do núcleo do átomo de urânio enriquecido. 

5  

C21 Utiliza a divisão do átomo de metais pesados, como o urânio e o plutônio. 5  
C22 6. Solar 15  
C23 Fonte inesgotável de energia, durante o dia ensolarado. 5  

C24 Utiliza equipamentos de baixa manutenção. É obtida através de células 
fotovoltaicas, geralmente feitas de silício. 

5  

C25   Abastece locais aonde a rede elétrica comum não chega. 5  
C26 7. Biocombustíveis 15  

C27 Geração de etanol e biodiesel para veículos automotores a partir de produtos 
agrícolas (fontes renováveis de energia). 

10  

C28 A cana de açúcar, o milho, as plantas oleaginosas, o eucalipto e outros vegetais 
produzem o combustível etanol (álcool etílico). 

5  

 

 
 
 

Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 
 

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  
 
 3. EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

0 (1) 
 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  
compreensível, embora fragmentado, com má 
articulação de ideias. Há contradições que não
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, mas 
registram dificuldade de compreensão localizada. 

5 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

10 (2) 
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B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

0 (1) 
 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 5  

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 
10 (2) 

 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 

0 (1) 
 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 

5 
 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto ao ponto, desenvolve-se de maneira 
sóbria e retilínea e evita divagações inúteis, 
muitas vezes propositais (expediente infantil, 
usado para aumentar o texto sem lhe conferir 
qualidade). O exagero da objetividade leva ao 
laconismo, comprometendo a clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na
exposição das suas ideias.  

10 (2) 

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco 
coeso. 

0 (1) 
 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8  

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de elementos 
coesivos: pronomes, conjunções, preposições, 
tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

10 (2)  

E1: Ortografia. 10 (4)  
E2: Pontuação. 10 (4)  
E3: Concordância. 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência. 10 (4)  

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 4,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
RESULTADO  FINAL 

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,0 600   

2ª Questão – 4,0 400   

TOTAL – 10,0 1.000   

 
OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


