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2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA 

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6 ,0)

Analisar as ações humanas relacionadas à exploração dos recursos vegetais e minerais na Amazônia, concluin-
do  sobre as consequências para a proteção ambiental da 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  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 3
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8 Elaboração das conclusões 
parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

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

Identificação 
do objeto 

correto

M9 Divisão do todo em 
partes coerentes.

Totalmente. 20
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10

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. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

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

M11

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

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

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

M15 Conclusão baseada 
Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 10

Aluno N°



2

nos aspectos 
desenvolvidos (lógica).

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

Na conclusão, menos da metade das ideias 
tem suporte na introdução ou no 

desenvolvimento.
2

Ideias sem suporte. 0
M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

   2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias co nstantes do barema
    - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias  novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção,  caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estab elecido 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  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

A Amazônia é um exemplo vivo da necessidade de proteção ambiental em nosso País. 
Nela encontramos diversos recursos vegetais e naturais estratégicos cujo controle e 
preservação constituem um desafio para o desenvolvimento sustentável da sociedade 
brasileira.

10

C2
A Amazônia é uma região na América do Sul, definida pela bacia do rio Amazonas e 
coberta  em  grande  parte  por  floresta  latifoliada  (também  chamada  de  Floresta 
Equatorial da Amazônia ou Hileia Amazônica).

10

C3

É a região do planeta com a maior diversidade biológica: possui cerca de 1/3 das 
reservas  mundiais  de  florestas  latifoliadas,  com  cerca  de  60.000  espécies  de 
plantas, 300 espécies de mamíferos, 2,5 milhões de espécies de insetos e 2.000 
espécies de peixes o que coloca a região como estratégica no tocante à pesquisa 
em biotecnologia e química fina.

10

C4

O Art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil afirma que todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

10

C5
A hileia amazônica vem sendo alvo da expansão da fronteira agrícola brasileira o 
que  contribui  para  o  aumento  das  queimadas  e,  por  conseguinte,  do  arco  de 
desflorestamento. 

10

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

a.  Exploração dos recursos minerais

C7
A prospecção de petróleo e gás em diversas áreas da região, com destaque para o 
campo de Uurucu na cidade de Coari (AM), na bacia do Rio Solimões, aumento o 
risco de poluição, afetando a proteção do meio ambiente na região. 

10

C8
A exploração contínua de grande quantidade de minério de ferro na região da Serra 
dos Carajás (PA) provocou diversos problemas de inchaço urbano e relacionados 
destruição do relevo e erosão do solo na área de abrangência do projeto.

10

C9

Ocorrência de ouro em Serra Pelada (PA), no Vale do Rio Tapajós, é explorada de 
forma  mecanizada  por  joint  ventures  (combinação  do  capital  nacional  com  o 
estrangeiro), gerando impacto sobre o solo e as águas com consequências drásticas 
para a proteção de ecossistemas terrestres.

10

C10

A exploração da bauxita no Projeto Grande Carajás e no Vale do Rio Trombetas tem 
jogado rejeitos argilosos de cor vermelha e poluentes, resultantes do processamento 
do minério, provocando assoreamento de rios locais uma vez que, não raro, deixa 
de observar o previsto pela legislação no tocante a preservação ambiental. 

10

C11
A acelerada urbanização da Amazônia aumentou a poluição dos cursos d'água e do 
solo  e  pode  eventualmente  contaminar  o  Aquífero  Alter  do  Chão  mudando  a 
composição físico-química de suas águas.

10

C12

A  exploração das significativas  reservas de minério de Manganês na Amazônia, 
com  grandes  ocorrências  no  Pará  (Carajás)  e  no  Amapá,  impactou  sobre  a 
cobertura vegetal e o relevo da região pois não foi do devido Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA).

10

C13
O  óleo  combustível   despejado  nos  rios  pelo  vazamento  dos  motores   e 
equipamentos  utilizados  no  transporte  e  nas  atividades  de  garimpo  provoca  a 
poluição dos cursos d'água na Amazônia.

10
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C14
O  estado  de  Rondônia  e  a  bacia  dos  Tapajós  são  responsáveis  por  50%  da 
produção de minério de estanho fato que causa significativos impactos à cobertura 
vegetal.

5

Conclusão Parcial

C15

A ação  humana  através  da  exploração  mineral  arrasou  paisagens  inteiras  na 
Amazônia  retirando  a  cobertura  vegetal,  poluindo  águas  e  gerando  problemas 
ecológicos  que  demandam  a  urgente  aplicação  de  conhecimentos  técnicos 
científicos visando evitar a destruição do meio ambiente.

15

C16  Outras ideias julgadas pertinentes.

b.   Exploração dos recursos vegetais

C17 A queima  do  carvão  vegetal  é  muito  utilizada  como  combustível  natural.  A sua 
fumaça possui uma cor negra e polui o ar na Amazônia. 10

C18
A exploração indiscriminada do Mogno pelas madeireiras derrubaram centenas de 
milhares de árvores nos últimos dez anos, comprometendo a proteção dos estoques 
dessa madeira na Região.

10

C19
A extração do Cupuaçu, que é uma fruta muito utilizada para a fabricação de sucos, 
sorvetes,  geleias,  vinhos  e  licores,  devendo  ser  protegida  ambientalmente  nos 
termos da legislação em vigor.

10

C20

 A castanheira-do-pará é uma grande árvore, chegando a medir entre 30 e 50 metros 
de altura e 1 ou 2 metros de diâmetro no tronco, contudo a sua preservação em 
áreas protegidas, governamentais ou corporativas, é insuficiente, e a tentativa de 
estabelecer novas populações têm fracassado. 

10

C21

A Andiroba  é  uma árvore  reconhecida  oficialmente  pelo  Ministério  da  Saúde  do 
Brasil como possuidora de propriedades fitoterápicas. A casca é grossa, tem sabor 
amargo  e  desprende-se  facilmente  em  grandes  placas,  possuindo  aplicação  na 
marcenaria, na carpintaria e na medicina popular. 

10

C22 A mata de igapó ou caiaapó, localizada na área de planície típica é o habitat  da 
piaçava cujo extrativismo é utilizado para a confecção de vassouras. 10

C23
O Buriti é largamente consumido ao natural, o seu fruto, além de rico em vitamina A, 
B  e  C,  também  pode  ser  transformado  em  doces,  sucos,  picolé,  licor,  vinho  e 
sobremesas de paladar peculiar, além de ração de animais. 

10

C24
O murumuru, cujo fruto é um coco de coloração avermelhada, quando maduro é 
largamente utilizado na indústria cosmética no Brasil e no exterior propiciando um 
tratamento cosmético de resultados significativos. 

5

C25

O uso do Babaçu é amplamente difundido. A sua lenha é usada na construção de 
casas enquanto que as folhas são utilizadas na cobertura, nas paredes nas portas e 
nas janelas. O leite do babaçu e o óleo extraído de suas amêndoas são usados na 
alimentação da casca do coco é produzido o carvão, dentre outros usos.

10

Conclusão Parcial

C26
O  avanço  da  ação  humana  ou  antrópica  na  Amazônia  tem  impactado  sobre  a 
cobertura vegetal,  destruindo  a biodiversidade  local   e  afetando  a fertilidade  dos 
solos, demandando maior fiscalização e proteção dos ecossistemas locais.

15

C27  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C28

A exploração dos recursos minerais e vegetais existentes na Amazônia aumentou a 
produção nacional  de riquezas, favorecendo a balança comercial,  contudo agravou 
sobremaneira o impacto sobre o meio ambiente. 

5

C29

Em síntese, a descoberta na Amazônia de diversas matérias-primas de origem mineral 
e vegetal provocou a intensa e, muitas vezes, predatória ação humana sobre a  floresta 
contribuindo para a extinção de plantas e minerais fundamentais para a geração de 
bens e energia. 

15

C30

A poluição dos cursos d'água na Amazônia demanda a necessidade de proteção e 
preservação dos ecossistemas aquáticos pois afetam as populações ribeirinhas que 
dependem dos rios para sobreviver, seja como fonte de alimento, seja como fonte de 
transporte.

10

C31
Urge proteger a fauna e a flora da Amazônia, vedando, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies vegetais 
ou o esgotamento de recursos minerais estratégicos para o desenvolvimento brasileiro.

10

C32
A maioria dos projetos de mineração do ouro e da bauxita foi implantada sem o devido 
Estudo  de  Impacto  Ambiental  (EIA),  trazendo  consequências  negativas  para  a 
preservação do meio ambiente.

10

C33
Por fim, o uso dos recursos minerais e vegetais, doravante, precisa ser feito dentro das 
corretas técnicas de manejo ambiental previstas em lei e pela Constituição Federal de 
1988.

10

C34  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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   3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO 

(3)

(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. 

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.

10

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

20 (2)

(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.

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

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 
do leitor.

25 (2)

(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.

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. 10

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

20 (2)

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

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. 
Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10
D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 10 (4)
E4: Regência. 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.

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

Apresentar o processo de modernização do campo brasileiro, na expressão econômica, ocorrido a partir de 1960, 
destacando  a influência desse processo sobre as desigualdades sociais.

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  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição 
da  servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa).

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. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das 

ideias com  ligação de 
causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

 
    2. CONHECIMENTO

TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores
                  - 240 (duzentos e quarenta) escor es atribuídos para ideias constantes do barema

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias nov as*
 * A critério do oficial responsável pela correção,  caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estab elecido 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  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1

O processo de modernização do campo brasileiro está relacionado com o próprio 
desenvolvimento da economia capitalista no Brasil. O processo de modernização 
agrícola desencadeou  a  Revolução  Verde,  uma  estratégia  de  expansão  do 
capitalismo  no  campo  nos  países  subdesenvolvidos,  o  que  provocou  grandes 
desigualdades sociais.

10

C2

Na década de 1960, o Brasil surgiu como o país mais industrializado da América 
Latina. A custo  de grande endividamento,  o  Brasil  ampliou sua base produtiva, 
construiu  infraestrutura  de  transporte  e  de  geração  de  energia  necessários  à 
atividade industrial. Hoje o Brasil é um país emergente, industrializado mas ainda 
subdesenvolvido.

10

C3

O processo de modernização do campo brasileiro foi uma estratégia do Estado 
para adquirir divisas visando o pagamento de sua dívida externa. A partir de 1960, 
a produção agrícola orientada para a exportação passa receber grandes incentivos 
e financiamentos do Estado. 

10

C4
São incentivados o cultivo de gêneros agrícolas como a soja, o trigo, o café e a 
laranja, produtos de maior valor no mercado internacional. 10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C5

O processo de modernização do campo brasileiro, na expressão econômica, está 
relacionado com a atração de de investimento na aquisição de maquinários como 
tratores,  semeadeiras,  pulverizadores  e  insumos  como  fertilizantes,  defensivos 
agrícolas e sementes  selecionadas, necessários  para alcançar  um aumento da 
produtividade.

15

C7

O processo de mecanização e modernização técnica da produção agrícola ocorre 
de maneira extremamente desigual no território brasileiro, provocando realidades 
sociais  muito  dispares.  Com  o  processo  de  modernização  do  campo  e  a 
industrialização do Brasil, a cidade passa a ser o principal espaço econômico do 
País.

15

C8 A modernização do campo beneficiou os grandes produtores que tinham acesso 
aos financiamentos. Já os pequenos produtores, sem condições de se manterem 
no  campo,  devido  à  baixa  produtividade  agrícola,  provocam  um  intenso 
deslocamento migratório do campo para a cidade, denominado êxodo rural, o qual 
dificultou a vida de muitos homens do campo na cidade.

20
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C9

A mecanização das lavouras de monocultura gerou um aumento de produtividade, 
mas também produziu grande desemprego no campo. As máquinas muitas vezes, 
dispensaram  os  trabalhadores  assalariados,  parceiros  e  arrendatários  que 
trabalhavam nas grandes propriedades, gerando uma realidade social ainda não 
vivida no Brasil.

15

C10

Todo  esse  processo  também  alterou  profundamente  a  relação  entre  cidade  e 
campo, provocando grandes impactos nos grupos sociais da época. O trabalhador 
que vivia na fazenda como colono, foi dispensado e pressionado a transferir-se 
para as cidades, que não possuíam infraestrutura para receber mais gente nem 
mercado de trabalho  para absorver  a  mão de obra liberada  do campo.  Muitos 
tornaram-se, então, trabalhadores temporários (boias-frias).  A exclusão social,  a 
fome e a miséria aumentaram em todo o País.

15

C11

O Programa  de Desenvolvimento  dos  Cerrados  (Polocentro)  e  o  Programa de 
Cooperação  Nipo-brasileira  para  o  Desenvolvimento  dos  Cerrados  (Prodecer), 
ambos implantados pelo governo federal, contribuíram substancialmente para uma 
nova  configuração  do  espaço  regional  do  cerrado,  implicando  mudanças 
econômicas, ambientais e, principalmente, sociais (diminuindo as desigualdades 
sociais entre o campo e a cidade).

15

C12

Ações do governo federal como a concessão de crédito rural, a criação do Banco 
da Terra e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) visam 
viabilizar o desenvolvimento da economia no campo brasileiro e diminuição das 
desigualdades sociais entre o campo e a cidade.

15

C13

A modernização do campo favorece o surgimento de indústrias voltadas para a 
produção  de  insumos  e  equipamentos  agrícolas.  Surgem  os  Complexos 
Agroindustriais  que  reúnem a  produção  da  matéria-prima  e  sua  transformação 
industrial,  como  as  usinas  de  álcool  e  cana-de-açúcar.  A produção  de  álcool, 
estimulada pelo Pró-Álcool, resultou em uma grande ampliação da área de cana-
de-açucar cultivada no País.

15

C14
Atividades de caráter industrial e de serviços passam a ser realizados em áreas 
rurais, modificando a organização social do campo, aproximando a agricultura e a 
indústria e subordinando a atividade agrícola ao setor industrial.

15

C15

A produção  avícola  e  suína  experimentou  grande  crescimento.  O  incentivo  à 
silvicultura estimulou o cultivo do eucalipto, que se expandiu articulado à indústria 
de papel e celulose. Houve grande desenvolvimento do cultivo de soja e trigo, mas 
a atividade que mais cresceu nas últimas décadas foi a pecuária bovina.

15

C16

A concentração de terras nas mãos de poucos, impede a permanência do pequeno 
agricultor  no  campo  e  gera  queda  na  qualidade  de  suas  condições  de  vida, 
restringe  o  crescimento  do  mercado  interno  e  reduz  o  poder  de  compra  da 
população  rural.  A reforma  agrária  consiste  na  aplicação  de  um  conjunto  de 
políticas  e  leis  que  tem por  objetivo  a  reorganização  do campo no sentido de 
garantir o acesso a terra para a maioria da população rural e criar as condições 
para que o camponês mantenha-se no campo exercendo o uso produtivo da terra. 

15

C17

O Estatuto da Terra foi um instrumento legal para viabilizar a reforma agrária. Com 
a reforma agrária, problemas gerados por um êxodo rural muito intenso, como o 
desemprego, a violência, a questão da moradia e o crescimento desordenado das 
cidades, foram evitados e amenizados, diminuindo as desigualdades de vida entre 
as populações do campo e da cidade.

15

C18

Com o objetivo de modernizar a agricultura, tem sido empregado o conhecimento 
da biotecnologia, que proporciona a produção de alimentos a partir de organismos 
vivos geneticamente modificados, os chamados transgênicos. As plantações por 
organismos transgênicos oferecem o perigo da “poluição genética” em plantações 
que deveriam ser livres de transgênicos. Essas tecnologias têm proporcionado o 
desenvolvimento econômico do campo e a diminuição das desigualdades sociais 
dos trabalhadores do meio rural.

15

C19 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: 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, o que deve ser evitado.

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



7

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

10 (2)

(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. 

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

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor.

15 (2)

(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. 

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.

10

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

15 (2)

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

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a 
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos de 
um mesmo tópico (SFC). Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 5 (4)
E4: Regência. 5 (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 4,00

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 – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


