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DPS 
CP/ECEME – 2012

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  a educação sanitária na região Sudeste do Brasil,  nas expressões econômica e psicossocial, 
concluindo  sobre as necessidades de investimentos em programas nessa 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  ol  v  im  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
Análise 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

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

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 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 con stantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

 * 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  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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1
A denominação educação sanitária diz respeito à prática educativa que tem como 
objetivo induzir a população a adquirir hábitos que promovam a saúde e evitem 
doenças. 

10

C2 Educar  para  a  saúde é  um processo  dinâmico,  constante  nas  práticas  e  nas 
ações de saúde fundamentadas na vivência sociocultural da população. 5

C3 A região sudeste é a mais populosa e povoada do Brasil, sendo formada  pelos 
estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 5

C4

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região Sudeste está  entre  os 
melhores do Brasil. A maioria da população reside em áreas urbanas e as taxas 
de alfabetização, são consideradas elevadas. No entanto, os estados sofrem com 
vários  problemas urbanos,  como trânsito  caótico,  déficit  de moradia,  violência, 
poluição, saneamento básico, saúde pública, etc. 

10

C5

O governo federal e os governos estaduais da região Sudeste têm investido na 
Educação Sanitária da população, por meio de investimentos em programas e 
incentivos que levem as pessoas a se conscientizarem da importância dessas 
medidas para a saúde pública.

10

C6  Outras idéias 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%)

Ide ias

a. Na expressão econômica

C7
Ampliação de investimentos para a capacitação de profissionais de saúde nos 
níveis federal, estadual e municipal  objetivando a ampla difusão de  medidas de 
educação sanitária

10

C8
Concessão  de  recursos  financeiros  para  os  estados  e  municípios  da  região 
sudeste com  a finalidade de  desenvolver de campanhas de educação sanitária. 10

C9
Criação  do  Ministério  das  Cidades  em  1º  Jan  2003  com  a  finalidade  de 
proporcionar melhoria nas condições de vida da população brasileira 5

C10

Implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição com o propósito 
de  garantir  a  qualidade  dos  alimentos  disponíveis  para  consumo  na  região 
sudeste,  bem como de  promover  práticas  alimentares  saudáveis  e  prevenir  e 
controlar distúrbios nutricionais.

10

C11
A implementação do Programa de Educação Sanitária Familiar por intermédio dos 
agentes  do  Ministério  da  Saúde  (MS),  visando  à  orientação  da  população  da 
região sudeste, com objetivo de obter mudanças nas condições sanitárias.

10

C12
Controle da incidência de doenças na população da região sudeste através de 
ações de vigilância e intervenções governamentais. 5

C13 Implantação  do  Programa  de  Saúde  da  Família com  o  objetivo  de  atuar  na 
promoção e manutenção da saúde das pessoas, bem como na prevenção de 
doenças, alterando, assim, o modelo de saúde centrado em hospitais.

10
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C14

Criação  do  Programa Farmácia  Popular  do  Brasil  para  ampliar  o  acesso  aos 
medicamentos para as  doenças mais  comuns entre  os cidadãos. O Programa 
possui uma rede própria de Farmácias Populares e a parceria com farmácias e 
drogarias da rede privada.

10 

C15  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16 Os recursos financeiros alocados pelo governo federal contribuem para melhorar 
as condições de educação sanitária da população na região sudeste. 15

C17
A injeção de recursos financeiros  pelo governo federal na profissionalização dos 
especialistas da área  de saúde,  na região sudeste, contribuem para atender a 
educação sanitária.                                                                                                     

15

C18 Os recursos financeiros alocados para os programas contribuem para ampliar as 
campanhas de educação sanitária na região sudeste. 10

b. Na expressão psicossocial

C19
Realização de pesquisas socioculturais e sanitárias nos grandes centros urbanos 
da região sudeste. 10

C20
Planejamento,  divulgação  e  realização  de  campanhas  educacionais  com  o 
objetivo de desenvolver o padrão de educação sanitária no seio da população da 
região sudeste, particularmente nas camadas menos favorecidas.

10

C21 Divulgação de hábitos sanitários relativos à correta destinação do lixo (doméstico, 
industrial e hospitalar) na região sudeste. 5

C22
Intensificação do  Programa Saúde na Escola  na  região  sudeste,  por  meio  da 
realização de campanhas em escolas de todos os níveis,  para  difundir hábitos 
adequados de saúde e higiene. 

10

C23
Capacitação de recursos humanos através da realização de cursos de formação e 
aperfeiçoamento voltados para os profissionais da área de saúde visando a maior 
especialização e a melhoria do atendimento à população da região sudeste.

10

C24
Realização de palestras e reuniões visando à orientação e inserção da educação 
sanitária  na  capacitação  de  profissionais  nas  unidades  escolares  da  região 
sudeste.

10

C25

Conscientização das populações, principalmente as residentes nas periferias dos 
grandes  centros  urbanos  da  região  sudeste,  da  importância  do  saneamento 
básico  como  instrumento  bastante  eficaz  para  a  prevenção  de  doenças  de 
veiculação hídrica.

10

C26 Incentivo à interligação das residências as redes públicas de abastecimento de 
água e de esgoto sanitário existentes da região sudeste. 5

C27  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C28
A melhoria  da  educação sanitária  advinda  dos  programas  de  governo 
resultaram na diminuição dos riscos  de  propagação das epidemias na 
região sudeste.

15

C29

A capacitação de recursos humanos da área de saúde visando a maior 
especialização,  tem  melhorado  o  atendimento  à  população  da  região 
sudeste  e contribuído  para  a  diminuição  dos  índices  de  mortalidade 
infantil e  aumento da expectativa de vida.

15

C30
A conscientização da população da região sudeste quanto ao saneamento 
básico, tem reduzido a incidência de doenças oriundas dessas condições 
de insalubridade. 

10

C31  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

C32

Os programas de governo voltadas para a educação sanitária visam à melhoria 
nas condições de saúde e higiene da população da região sudeste, diminuindo o 
número  de  pacientes  nos  hospitais  da  rede  pública,  reduzindo  as  taxas  de 
mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida das pessoas.

10

C33 A melhoria  no padrão  sanitário  da população  da região  sudeste,  deve-se  em 
função  do  contínuo  aporte  de  recursos  financeiros  para  implementação  dos 
programas  governamentais  desenvolvidos  em  prol  da  educação  sanitária, 
provocando a elevação da qualidade de vida das classes menos favorecidas.

10
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C34
 É necessário que os governos federal e estaduais continuem e aumentem o 
aporte de recursos financeiros para desenvolver com maior intensidade os 
programas e investimentos em educação sanitária na região sudeste.                     

10

C35
Por fim, pode-se concluir  que os esforços governamentais e a participação da 
população  são  fundamentais  para  a  elevação  da  educação  sanitária  e  a 
preservação da saúde pública da população da região sudeste.

10

C36  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:  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.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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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

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  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  
(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
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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

C6

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

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
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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

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.
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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


