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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA 

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

“Pode-se seguramente declarar […] que a população, quando não controlada, dobra a cada 25 anos, ou aumenta 
numa razão geométrica […] mas o alimento, para suportar o aumento de um número tão grande, de nenhum modo  
será obtido com a mesma facilidade. […] pode-se com justeza declarar […] que, considerando-se na média o presente 
estado da terra, os meios de subsistência, sob as condições mais favoráveis da indústria humana, possivelmente não 
poderiam  crescer  mais  rapidamente  do  que  numa  média  aritmética.”  (Fonte:  Globo.com,  disponível  em 
http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2012/09/thomas-malthus-entenda-o-descompasso-entre-alimento-e-
população.html, acesso em 20 de abril de 2013)

Analisar  o atual estágio da produção agrícola mundial, nas expressões econômica e psicossocial,  concluindo 
sobre o surgimento de possível “crise de alimentos” para gerações futuras.

   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 

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 nº
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do nível de 
desempenho

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 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

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

Algumas 
ideias

C1

A produção agrícola  mundial  terá  que aumentar  entre  60% e 70%,  até 
2050,  para  suprir  a  demanda  da  população  mundial,  segundo  a 
Organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura (FAO) e a 
Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

10

C2

De acordo com a  FAO e a  OCDE,  o  recrudescimento  da  produção  de 
alimentos deve advir, principalmente, de países de economia emergente, 
tais como: Brasil, China, Indonésia, Tailândia, Rússia e Ucrânia. Estima-se 
a  necessidade  de  1  bilhão  de  toneladas  de  cereais  e  200  milhões  de 
toneladas de carne a mais, em relação aos níveis de 2007.

10

C3

Alheio ao crescimento populacional constante, determinados fatores podem 
provocar limitações à produção mundial de alimentos doravante, tais como: 
escassez de água e de solos, desastres naturais, urbanização de países 
emergentes, aspectos climatológicos, volatilidade dos preços dos alimentos 
e questões ambientais.

10

C4

A  melhoria  da  situação  econômico-social  das  populações  de  países 
emergentes,  principalmente,  os  mais  populosos  como  a  China  e  Índia, 
atrelada à queda da produção mundial  de cereais,  coloca as lideranças 
globais a buscarem soluções rápidas e viáveis.

5

C5

A capacidade limitada dos recursos naturais (terras produtivas, água, etc) e 
o crescimento econômico-social desejado por todos os países provoca à 
humanidade  o  desafio  de  aprimorar  técnicas  de  produção  e,  com isso, 
deixar as taxas de crescimento da produção agrícola mundial compatíveis 
às futuras necessidades.

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%)

Ide ias

a. Expressão Econômica

C7

Os produtores agrícolas têm feito uso, frequentemente, de substâncias químicas 
diversas  (fungicidas,  herbicidas,  inseticidas,  etc),  a  fim  de  gerar  alternativas  na 
diminuição de prejuízos econômicos. Não empregar estes produtos pode reduzir a 
40% a produção mundial de alimentos, entretanto, acelera-se a contaminação do 
meio ambiente. 

10

C8

Desde  2004,  o  custo  dos  commodities agrícolas  vêm  superando  as  taxas  de 
aumento da produção alimentar mundial. Incidentes meteorológicos extremos nas 
principais  nações produtoras e o aumento do preço de fertilizantes têm tornado 
bastante volátil o valor dos alimentos nos mercados internacionais.

10

C9

A FAO disponibilizou cerca de 60 milhões de dólares, em 2008, para auxiliar os 
países produtores mais prejudicados nas épocas de plantio. Dentre outras tarefas 
planejadas,  busca-se,  com  estes  investimentos,  a  reabilitação  da  infraestrutura 
fundamental ao escoamento da produção, assistência técnica necessária e ações 
preventivas a desastres naturais. 

10

C10 O  Fundo  Internacional  de  Desenvolvimento  Agrícola  (FIDA)  carreou, 
recentemente, cerca de 200 milhões de dólares a países produtores que 

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

vêm  tendo  baixos  índices  produtivos,  visando  apoiar  a  produção  por 
pequenos agricultores familiares e fornecer crédito específico à compra de 
insumos agrícolas.

C11

Os subsídios agrícolas impetrados, especialmente, pelas nações mais ricas 
têm corroborado com a diminuição do mercado internacional de produtos 
agrícolas  com  os  países  emergentes,  diminuindo  o  investimento  na 
ampliação  de  áreas  cultiváveis,  fruto  dos  altos  impostos  atribuídos  aos 
citados commodities e da falta de mais mercados consumidores. A União 
Europeia, por exemplo, prevê entre 2014 e 2020 empregar 38% de seu 
orçamento, algo em torno de 363 bilhões de euros, em subsídios agrícolas.

10

C12

A  modernização  da  produção  agrícola  internacional  tende  a  provocar 
impactos econômicos à população mundial  importantes a curto e médio 
prazo,  tais  como:  atendimento  prioritário  às  exportações,  influência  dos 
complexos  agroindustriais,  demanda  por  recursos  humanos  mais 
qualificados e substituição de produtos.

10

C13

O aumento dos produtos agrícolas no mundo, assim como o protecionismo 
à produção interna dos países, têm posto o comércio de alimentos cada 
vez mais presente nas relações comerciais entre países, seja dentro de 
blocos econômicos já consolidados, seja em relações bilaterais eventuais e 
esporádicas. Tudo visando redução de custos dos commodities agrícolas, 
manutenção de áreas cultiváveis e atendimento ao público interno.

10

C14

A comercialização dual do uso do milho e de outros grãos para consumo 
alimentar e produção de biocombustíveis tem sido assunto frequente na 
esfera das relações internacionais. Recentemente, na Cidade do México, o 
Grupo dos Oito países mais industrializados do mundo e vários países de 
economia emergente buscaram soluções e planos para em futuro próximo 
atenderem  à  demanda  energética  e  alimentar  no  planeta,  de  forma 
conjunta.

10

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16

A necessidade  de  desenvolvimento  econômico  e  alimentação  diária  da 
população, no mundo, estabelece dissidências momentâneas a respeito da 
produção  agrícola.  Faz-se  necessário  um  debate  entre  as  nações  para 
estabelecimento de estratégias viáveis e oportunas, que atendam ambas 
as partes.

10

b. Expressão Psicossocial

C17

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem demonstrado preocupação 
com as taxas de crescimento da produção agrícola mundial. Tal fato, deve-
se a algumas de suas atribuições, ou seja, avaliação da situação nutricional 
dos  alimentos  destinados  à  população  e  ajuda  na  garantia  de 
abastecimento alimentar seguro. Na visão da OMS, a diminuição da oferta 
de commodities agrícolas compromete o futuro da humanidade.

10

C18

O aumento  da  expectativa  da  população  mundial,  assim  como do  seu 
envelhecimento, vêm impactando diretamente nas estratégias de produção 
de alimentos, haja vista contribuir junto com as altas taxas de natalidade 
com o aumento cada vez maior do número de habitantes. Logicamente, a 
demanda por commodities agrícolas será maior.

10

C19

A modernização da produção agrícola internacional tende a provocar impactos à 
população  mundial  importantes  a  curto  e  médio  prazo  (concentração  fundiária 
versus aumento da pobreza, êxodo rural, desemprego rural, urbanização, aumento 
do cinturão de pobreza na periferia dos grandes centros urbanos, etc.). Tal situação 
remete a imaginar que futuramente menos pessoas participarão do processo de 
produção de alimentos.

10

C20

A  demanda  sempre  crescente  pela  necessidade  primária  básica  da 
alimentação e o recrudescimento das questões ambientais já estabelecem 
relação conflituosa. Ao mesmo tempo que se faz necessária a abertura de 
novas  áreas  de  cultivo,  busca-se  preservar  determinados  elementos  da 
natureza  (preservação  de  florestas,  esgotamento  dos  solos,  proteção  à 
fauna,etc), primordiais a futura existência humana.

10

C21 As  mudanças  climáticas  no  mundo  vêm  afetando  áreas  produtoras  de 
alimentos,  aumentando  o  valor  dos  produtos  e  afetando  em  alguns 
momentos  a  capacidade  de  aquisição  de  produtos  essenciais  à  vida 
humana, prejudicando com isso a saúde pública mundial. Em um cenário 
pessimista de persistência desse fator adverso,  fruto de uma forte crise 

10
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alimentar,  observa-se a possibilidade de redução da longevidade do ser 
humano,  em  consequência,  da  redução  do  Índice  de  Desenvolvimento 
humano (IDH) de diversos países.

C22

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), caso não sejam 
tomadas  ações  rápidas  no  que  se  refere  à  revitalização  da  produção 
mundial  e reversão da alta dos preços dos alimentos, o mundo pode voltar 
a conviver com crise alimentar global, como as de 2007 e 2008, afetando 
consideravelmente à dignidade da pessoa humana.

10

C23

O atual estágio da produção agrícola mundial deve estar em sintonia com o 
novo espectro do desenvolvimento sustentável.  Esta nova concepção de 
produção  procura  satisfazer  as  necessidades  da  geração  atual,  sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras. Em suma, o uso razoável 
dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. O 
choque  pragmático  da  demanda  por  commodities agrícolas  com  o 
ideológico  da  preservação  da  vida  humana,  vegetal  e  animal  podem 
contribuir para a escassez de alimentos.

10

C24

A busca incessante por espaços para atender à demanda agrícola mundial 
vem extinguindo,das áreas rurais, a agricultura de subsistência. A retirada 
do  auto-sustento  de  várias  famílias,  que  dependiam  de  seus  próprios 
trabalhos para sobreviver,  tende a provocar maior procura por alimentos 
nos subúrbios  urbanos,  maior  desequilíbrio  social  e  danos complexos à 
humanidade.

10

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C26

A produção  de  alimentos  está  diretamente  relacionada  à  sobrevivência 
humana. Considerada atividade primária e essencial ao ser humano, esta 
deve ser  priorizada em qualquer  ação governamental  que trate sobre o 
estabelecimento de metas que preservem as taxas de produção coerentes 
com a demanda alimentar populacional em anos vindouros.

10

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C27
Em que pese a produção agrícola mundial ter crescido nos últimos anos, 
isto tem ocorrido de forma modesta quando comparada às demandas para 
alimentar à população.  

15

C28

No que tange à expressão econômica, o choque contínuo entre a necessidade de 
desenvolvimento econômico das diversas nações com o aumento superlativo da 
demanda por alimentos nas últimas décadas leva a prever grave crise alimentar no 
caso  de  um  crescimento  desordenado,  que  não  leve  em  conta  as  condições 
básicas à sobrevivência de toda a humanidade.

15

C29
Quanto à expressão psicossocial,  os debates mundiais relacionados à produção 
agrícola não podem se abster de levar em conta fator de decisão fundamental: o 
ser humano.

15

C30
Uma severa crise de alimentos não pode ser descartada a curto e médio prazos. 
Esta  situação  poderá  levar  o  ser  humano  a  perder  elementos  básicos  à  vida 
longínqua, tais como o acesso a recursos naturais advindos da natureza. 

15

C31

A produção agrícola mundial,  responsável pela sobrevivência humana, caso não 
seja bem administrada e planejada pode vir a obter índices de produtividade tão 
baixos que transformaria-se na principal causa de seu provável extermínio, a longo 
prazo.

15

C32  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 20 (2)
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sem  contradições,  no  qual  todas  as   ideias 
apresentadas  são  desenvolvidas,  proporcionando 
leitura fluente.

(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 a reestruturação produtiva do sistema capitalista, sob os enfoques dos modelos fordista e pós-fordista 
(toyotista), a partir da segunda metade do século XX.

    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  M9 Identificação da coerência das Em todas as ideias. 20
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Identificação 
do objeto 

correto

ideias com o objeto.
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

    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

A produção na sociedade capitalista, a partir da segunda metade do século 
XX, passou  por grandes transformações que modificaram profundamente o 
modo de sua organização.

10

C2
O processo de reestruturação produtiva (toyotismo) teve início no Japão, 
após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  quando  os  Estados  Unidos  da 
América(EUA) implantaram o Plano Marshall de reconstrução econômica.

10

C3
O termo reestruturação produtiva, também conhecido como reengenharia, 
caracteriza-se pela mudança da estrutura de produção e da organização do 
modelo fordista-taylorista.

15

C4
A evolução da produção industrial ocorreu sob influência direta do modelo 
de desenvolvimento fordista, que surgiu a partir  da década de 1930, nos 
EUA.

15

C5
A reestruturação produtiva ou toyotismo se expandiu para a Europa e os 
EUA nos anos 70 e chegou ao Brasil durante os anos anos 1990, quando 
da abertura econômica.

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  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7
A produção de mercadorias no sistema toyotista é feita de acordo com o 
ritmo  de  consumo  e  sem  a  existência  de  grandes  estoques  (modelo 
conhecido como just in time).

10

C8
A fábrica toyotista é classificada como "enxuta" por ter alta flexibilidade nos 
processos produtivos fato que provoca a diminuição da área ocupada pelos 
empreendimentos.

10

C9

O fordismo é caracterizado por uma divisão territorial do trabalho onde os países 
centrais  possuem  os  escritórios  de  concepção  dos  produtos  e  as  fábricas  ou 
montadoras localizam-se em países periféricos que forneçam melhores vantagens 
locacionais comparativas (mão-de-obra barata, incentivos fiscais, energia, etc).

15

C10
O toyotismo permite certo grau de autonomia por parte dos trabalhadores 
diretos visando interferir no processo produtivo (corrigindo erros, parando o 
processo no momento que se fizer necessário, etc).

10

C11 Mudanças nas relações com fornecedores, impondo no toyotismo novos padrões de 
flexibilidade e de qualidade dos produtos diminuindo o desperdício. 15

C12
Superposição de responsabilidades aos trabalhadores diretos (controle de 
qualidade,  manutenção  e  reparação  de  máquinas  e  equipamentos, 
diagnóstico de problemas, planejamento e programação da produção, etc).

15

C13 Estabelecimento de redes de subcontratação ou terceirização de serviços 
rompendo com os padrões de verticalização do tipo fordista.

10

C14
O  fordismo  é  caracterizado  pela  grande  concentração  geográfica  na 
alocação  de  trabalhadores  com  a  mesma  função  formando  os  grandes 
complexos industriais favorecendo a sindicalização da mão-de-obra.

15

C15 O construção de um  welfare state ou estado de bem-estar social foi uma 
das condições de viabilização do modelo fordista.

10

C16 A produção em massa de produtos voltados para o mercado é uma das 
principais características do modelo fordista.

10

C17 O consumo em massa é determinante para o modelo fordista. 10
C18 O toyotismo tem o processo de multifuncionalização de sua mão-de-obra, 

uma vez que por se basear na mecanização flexível e na produção para 
15
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mercados  muito  segmentados.  Para  atingir  esse  objetivo  os  japoneses 
investiram  na  educação  e  qualificação  de  seu  povo,  incentivando  uma 
atuação voltada para o enriquecimento do trabalho.

C19 Grande especialização da força de trabalho em funções únicas e restritas 
sob fordismo.

10

C20

Uma das principais características do Fordismo foi o aperfeiçoamento da 
linha de montagem. Os veículos eram montados em esteiras rolantes que 
movimentavam-se  enquanto  o  operário  ficava  praticamente  parado, 
realizando  uma  pequena  etapa  da  produção.  Desta  forma  não  era 
necessária quase nenhuma qualificação dos trabalhadores.

15

C21
O toyotismo visou a implantação de sistemas de controle de qualidade total, 
difundiu-se um aprimoramento do modelo norte-americano ao se trabalhar 
com pequenos lotes e com matérias-primas muito caras.

10

C22 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.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,00



8

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
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