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 DPS
     CP/ECEME – 2012

 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Estudar  as medidas adotadas pelo governo brasileiro, visando à prevenção e ao controle dos distúrbios 
nutricionais e doenças associadas a alimentação e nutrição.

    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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de 
todos os itens em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de 
destacar as ideias essenciais.

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

Estudo 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      on  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 do 
resumo, reforçando as 
conclusões parciais.

Com as ideias essenciais. 10
Elaborou parcialmente com as ideias 

essenciais.
5

Não elaborou o resumo ou elaborou de 
maneira incorreta.

0

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

Aluno N°



2

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) esco res atribuídos para ideias constantes do barema
  - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias n ovas*

 *  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”  (soment e 
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
 As condições de saúde e nutrição de uma população constituem 
um reflexo de seu consumo alimentar.

5

C2 Os  principais  distúrbios  nutricionais  prevalentes  são:  anemias, 
deficiência energéticoprotéica, obesidade, sobrepeso e o bócio.

5

C3

A  alimentação  e  a  nutrição  são  requisitos  básicos  para  a 
promoção e a proteção à saúde, possibilitando a afirmação plena 
do  potencial  de  crescimento  e  desenvolvimento  humano  com 
qualidade de vida e cidadania.

10

C4
 Além da preocupação estética,  a obesidade está  intimamente 
relacionada  com  a  hipertensão  arterial,  alterações  cardíacas, 
diabettis melitus e outras patologias.

5

C5
A adoção de medidas pelo governo federal devem estar voltadas 
à promoção da saúde e ao controle dos desvios alimentares e 
nutricionais.

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%)

Algumas ideias

a.  Medidas  adotadas  pelo  Governo  Federal,  visando  a  
prevenção  dos  distúrbios  nutricionais  e  doenças 
associadas à alimentação e nutrição

C7

O  governo  federal  deve  dar  atenção  especial  aos  problemas 
alimentares e nutricionais que gravitam em torno da desnutrição 
energético-protéica (DEP) por meio de uma abordagem familiar, 
proporcionando maior orientação em todos os níveis sociais.

10

C8 Implementar os programas de alimentação e nutrição nas escolas 5

C9

A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), que tem como 
objetivo construir uma base de dados com a composição nutricional dos 
alimentos nacionais e de preparações típicas regionais. É uma iniciativa 
ímpar,  proporcionando  dados  de  grande  número  de  nutrientes  dos 
alimentos  de  base  genuinamente  nacionais,  obtidos  com  critérios 
internacionais de análise.

5

C10 

A  Política  Nacional  de  Alimentação  e  Nutrição  (PNAN),  voltada  à 
compreensão  do  direito  humano  universal  à  Alimentação  e  Nutrição, 
garantindo  a  qualidade  dos  alimentos  colocados  para  o  consumo,  a 
promoção de práticas alimentares saudáveis e a prevenção e  controle 
de distúrbios nutricionais.

10 

C11  A   realização  de  campanhas  junto  à  população  visando  a 
prevenção e o controle das diarréias, das infecções respiratórias 
agudas  e  das  doenças  imunopreveníveis,  medidas  essenciais 
para evitar a desnutrição ou o seu agravamento.

5
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C12

A Promoção da Alimentação Saudável (PAS) é uma das principais linhas 
de trabalho da Coordenação Geral da Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição e tem como objetivo apoiar os estados e municípios brasileiros 
no  desenvolvimento  de  ações  e  abordagens  que  contribuam  para  a 
promoção da saúde e a prevenção de doenças.

10

C13

A promoção  de  praticas  alimentares  saudáveis,  que  se  inicia  com  o 
incentivo ao aleitamento materno, está inserida no contexto da adoção 
de estilos  de vida saldáveis,  componente importante da promoção da 
saúde.    

5

C14

A ênfase  na  promoção  das  práticas  alimentares  deve  ser  dada   à 
socialização  do  conhecimento  sobre  os  alimentos  e  o  processo  de 
alimentação, bem como acerca da prevenção dos problemas nutricionais, 
desde a desnutrição (incluindo as carências especificas) até a obesidade.

5

C15 

O governo federal deve identificar e desenvolver ações voltadas para a 
redução da freqüência da desnutrição moderada e grave em crianças, 
diminuição  da  ocorrência  de  anemia  e  desnutrição  em  gestantes, 
redução da incidência do baixo peso ao nascer e o acompanhamento 
dos casos enquadrados nesta condição.

10

C16 

Assegurar apoio alimentar,  cuidados nutricionais específicos e atenção 
básica de saúde a todas as crianças até os 23 meses de idade,  que 
estejam  situadas  abaixo  do  percentil  10  da  relação  peso/idade,  com 
ênfase nos casos abaixo do percentil 3,  mediante o desenvolvimento de 
ações de reabilitação nutricional.

5

C17

O estímulo ao aleitamento materno de grande importância estratégica, 
quer na prevenção da desnutrição energético-protéica, da anemia e da 
deficiência de vitamina A, nos primeiros meses de vida, quer na redução 
da  incidência,  duração  e  gravidade  das  diarréias  e  das  infecções 
respiratórias agudas.

5

Conclusão  Parcial

C18

O  estudo  das  medidas  adotadas  pelo  governo  federal,  visando  a 
prevenção  dos  distúrbios  nutricionais  e  doenças  associadas  à 
alimentação e nutrição evidencia que vem sendo realizado um trabalho 
diuturno na busca da redução dos problemas alimentares e nutricionais.

5

C19

A realização de trabalhos tais como: a implementação de programas de 
alimentação e nutrição nas escolas, a disseminação de campanhas junto 
à  população,  o  apoio  alimentar  às  famílias  carentes,  o  estímulo  ao 
aleitamento  materno,  bem  como  a  implementação  de  programas, 
projetos e atividades como a Criação da TACO, a implantação da PNAN, 
a PAS, a promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis e 
diversos outros programas vêm apresentando excelentes resultados na 
minimização dos problemas e doenças relacionados à área alimentar e 
nutricional.

10

C20
No decorrer das últimas décadas, as ações e programas desenvolvidos 
pelo governo gederal têm obtido grande êxito na redução dos problemas 
relativos à alimentação e à nutrição.

10

b.  Medidas  adotadas  pelo  Governo  Federal,  visando  a o 
controle dos distúrbios nutricionais e doenças  asso ciadas 
à alimentação e nutrição

C21 O governo federal deve  ter o diagnóstico da situação alimentar e 
nutricional da população.

5

C22
 A  criação  e  atualização do sistema nacional  de  informações 
sobre a  situação alimentar e nutricional.

   10  

C23
A realização  da  identificação  e  monitoramento  de  grupos  sob 
risco de obesidade ou desnutrição

5

C24
O  desenvolvimento  de  sistemas  de  informações  e  indicadores  que 
contribuam  para  a  análise  das  causas  e  dos  fatores  associados  à 
situação alimentar e nutricional dos estudantes.

5

C25

Fornecimento de elementos para tomada de decisões na priorização de 
recursos a serem aplicados em programas governamentais que visem o 
controle dos distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação 
e nutrição.

5

C26 Avaliação  da  eficácia  dos  programas  desenvolvidos  visando  o 
aperfeiçoamento e a maior eficiência dos mesmos.

5
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C27

 A implantação do Sistema Nacional Informatizado de Vigilância 
Alimentar  e  Nutricional  (SISVAN)  como  parte  do  Sistema  de 
Informação de Atenção Básica do MS (SIAB/MS). O SISVAN visa 
planejar, acompanhar e avaliar programas sociais relacionados à 
alimentação  e  nutrição;  e  avaliar  a  eficácia  das  ações 
governamentais. Dessa forma, cumpre seu papel em auxiliar os 
gestores  públicos  na  gestão  de  políticas  de  alimentação  e 
nutrição

10 

C28 Implantação do Sistema de Monitoramento da Política Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional/CONSEA.

5

C29

Atuação  da  Coordenação  Geral  da  Política  de  Alimentação  e 
Nutrição (CGPAN), que tem como principal missão implementar 
ações  de  acordo  com  as  diretrizes  da  Política  Nacional  de 
Alimentação  e  Nutrição  (PNAN)  com  vistas  a  garantia  de 
condições de saúde adequadas à população brasileira.

5

C30

Criação  e  implantação  da  Política  Nacional  de  Alimentação  e 
Nutrição  (PNAN),  voltada  à  compreensão  do  direito  humano 
universal à alimentação e nutrição, que tem como propósitos: a 
garantia da qualidade dos alimentos colocados para o consumo 
no  país;  a  promoção  de  práticas  alimentares  saudáveis;  a 
prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais.

10

C31

Utilização de linhas de investigação, desenvolvidas de acordo com as 
normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Humana (CONEP), 
que esclareçam aspectos particulares e até gerais de alguns problemas, 
avaliem a  contribuição  dos  fatores  causais  envolvidos  e  indiquem  as 
medidas mais apropriadas para seu controle.

5

Conclusão Parcial

C32

Por intermédio de diversos programas e projetos executados a médio e 
longo  prazo,  o  governo  federal  vem  se  empenhado  no  controle  dos 
distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição, 
visando melhorar a qualidade de vida da população brasileira.

5

C33

Ações  como  o  diagnóstico  da  situação  alimentar  e  nutricional  da 
população e outros programas, projetos e trabalhos como a atuação da 
CGPAN, a implantação da PNAN e a implantação do Sistema Nacional 
Informatizado  de  Vigilância  Alimentar  e  Nutricional  (SISVAN),  dentre 
outros,  muito  têm  auxiliado  no  controle  mais  preciso  da  situação  da 
alimentação e nutrição do povo brasileiro.

10

C34

As diversas medidas, programas e projetos  que vêm sendo adotados 
pelo governo federal têm trazido uma série de benefícios ao controle dos 
distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição, 
reduzindo os problemas existentes no país.

10

C35  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%)

Algumas ideias

C36

Os principais distúrbios nutricionais que afetam a população brasileira se 
constituem em um grande desafio a ser solucionado pelo governo federal 
para que o potencial de Crescimento e Desenvolvimento Humano com 
Qualidade de Vida e Cidadania possa se processar de maneira viável.

20 

C37

Nas  últimas  décadas  vêm  sendo  implantadas  diversas  medidas, 
programas, projetos e ações que têm se mostrado bastante satisfatórios 
na  prevenção  e  no  controle  dos  distúrbios  nutricionais  e  doenças 
associadas à alimentação e nutrição.

25

C37

Do estudo realizado, observa-se que fruto das ações governamentais, os 
problemas  relacionados  à  área  nutricional  e  alimentar  vêm  sendo 
reduzidos de forma expressiva, proporcionando condições de vida mais 
adequadas  a  grande  parcela  da  população  brasileira,  evidenciando  a 
eficácia dessas ações.

25 

C38  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.

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 o processo de expansão do sistema de transporte rodoviário brasileiro, ocorrido a partir da 
segunda metade do século XX, destacando  a sua importância para o desenvolvimento econômico nacional.
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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  
(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”  (soment e 
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 A expansão da rede de transporte se processou simultaneamente 
à modernização da economia brasileira.

10

C2
Notadamente a partir da  segunda metade do século XX, o modal 
rodoviário de transporte se consolidou no Brasil, com a expansão 
da indústria automobilística.

10

C3

No país, ainda predomina o sistema rodoviário na circulação de 
pessoas e mercadorias, com a expressiva participação de 65 % a 
75% na matriz dos transportes brasileiros. O transporte rodoviário 
ainda é o grande eixo de movimentação de cargas no transporte 
brasileiro.

10

C4
A expansão da malha rodoviária privilegiou os centros industriais, 
concentrando maiores investimentos principalmente no centro-sul 
do país.

10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C6

Os  investimentos  no  modal  rodoviário  pelo  Estado  está 
associado ao  crescimento da indústria  automobilística no país, 
visto  que  o  maior  incremento  em  rodovias  ocorreu 
concomitantemente  com  a  instalação  de  multinacionais 
montadoras  de  veículos,  fabricantes  de  peças,  de  pneus  e 
outros,  o  que  contribuiu  para  o   desenvolvimento  econômico 
nacional.

15

C7

Na década de 1970 foi  criado o Plano de Integração Nacional 
(PIN) direcionado à implantação de grandes rodovias, como parte 
de um projeto mais amplo dos governos militares de ocupação do 
Centro  Oeste  e  da  Amazônia,  facilitando  a  circulação  e 
exportação de produtos.

15

C8
Fizeram parte do PIN a construção de grandes estradas como a 
Transamazônica,  Perimetral  Norte,  Cuiabá-Santarém,  Cuiabá-
Porto Velho, entre outras.

10

C9

No  período  de  expansão  da  malha  rodoviária,  as  rodovias 
atenderam em parte à necessidade de integração nacional. Havia 
fonte  financeira  própria  para  a  ampliação  e  manutenção  das 
rodovias, através do Fundo Rodoviário Nacional (FRN).

15

C10 A crise do petróleo na década de 1970 e a extinção do FRN em 
1998, abalaram a política rodoviarista nacional.

15

C11

A partir de 1990, diversas estradas passaram a ser administradas 
por empresas particulares (privatização), através do sistema de 
concessões, o que provocou o investimento das concessionárias 
na  construção  de  novas  vias  e  na  recuperação  da  malha  já 
existe, além de tornar os pedágios cada vez mais elevados.

15

C12

Segundo  a  Associação  Brasileira  de  Transporte  de  Cargas 
(ABTC),  as  condições  em  que  se  encontram  as  estradas  de 
rodagem  brasileiras  acarretam  vários  indicadores  negativos, 
como elevação  dos  índices  de  acidentes,  congestionamentos, 
etc.

10

C13

Os  investimentos  governamentais  e  privados  no  setor  de 
transporte rodoviário, associados com a capacitação de recursos 
humanos, pesquisa e desenvolvimento voltados para o transporte 
rodoviário, proporcionaram as condições ideais para a expansão 
desse sistema de transporte  e  para   a  projeção da economia 
brasileira como uma das maiores do mundo.

15

C14

O  Departamento  Nacional de  Infra-Estrutura  de  Transportes - 
DNIT é o principal órgão executor do Ministério dos Transportes e 
a Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  (ANTT)  é 
responsável pela concessão de rodovias .

15

C15

De modo geral, a economia brasileira, por ser fortemente apoiada 
na exportação de commodities e, também pela grande extensão 
territorial do País, depende da malha rodoviária para crescer. A 
economia da região Centro-Oeste, por exemplo, é baseada na 
agropecuária e produção  de grãos. Devido à localização dessa 
região,  distante  dos  principais  portos  do  Brasil,  o 
desenvolvimento econômico da região depende do sistemas de 
transportes rodoviário.

15

C16

A maior parte do escoamento dos produtos nacionais é feita por 
rodovias  que,  para  médias  e  longas  distâncias,  constituem  o 
sistema mais caro, aumentando os custos com o transporte. As 
rodovias são adequadas para distâncias menores.

10

C17

Segundo  pesquisa  da  Confederação  Nacional  do  Transporte  (CNT), 
quase dois terços das vias pavimentadas enquadram-se na classificação 
péssimo, ruim ou regular. Só 37,3% da malha de 95.770Km estão em 
bom estado. Do total 9,9% merecem conceito ótimo.

10



8

C18

Uma das causas  do cenário preocupante das rodovias brasileiras é a 
manutenção precária. A infraestrutura não acompanhou a evolução da 
economia nacional. A maior parte das rodovias federais foi construída na 
década de 1970. Na época a frota de veículos era bem menor que a 
atual. Entre 2009 e 2011, 10 milhões de novos veículos aumentaram as 
estatísticas.

15

C19

Um aspecto importante a ser considerado, na construção de uma 
rodovia,  é  a  questão  ambiental.  Deve-se  prever,  com  muita 
acuidade, os impactos da rodovia sobre o meio ambiente, não só 
sobre o espaço físico, como também sobre a comunidade local. A 
rodovia,  diferentemente  de  outras  modalidades,  tem  impacto 
direto sobre a população lindeira ao longo da via e não só nos 
pontos de parada e conexão.

10

C20

O  Programa  de  Investimentos  em  Logística,  lançado  pelo 
governo federal em 2012, representará um acréscimo de 50% na 
malha  concedida  do  País,  com  a  concessão  de  7500  km  de 
rodovias.  O Programa contempla 9 trechos de rodovias federais 
em oito unidades da Federação. Com isso as cadeias produtivas 
do país poderão ser melhor articuladas favorecendo a circulação 
de  pessoas,  bens  e  mercadorias  e,  por  conseguinte,  o 
crescimento econômico do Brasil.

15

C21 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)



9

(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

  


