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CPS
CP/ECEME – 2013

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

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

Analisar  as causas e consequências da desconcentração industrial no território nacional, a partir da última década do século 
XX, concluindo sobre a influência deste fato na qualidade de vida humana das pequenas e médias cidades brasileiras.

 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

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

 Aluno nº
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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
Desde a última década do século passado tem ocorrido no Brasil relativa 
desconcentração industrial. Ultimamente tem sido observado o translado de 
indústrias das grandes metrópoles para cidades de pequeno e médio porte.

10

C2

A região centro-sul do Brasil continua concentrando a maioria das indústrias, fruto 
de melhor infraestrutura de exportação, maior mercado consumidor,  proximidade 
com  os  países  do  Mercosul  e  maior  quantidade  de  mão-de-obra  qualificada. 
Entretanto,  a  abertura  econômica  iniciada  no  Governo  Fernando  Collor  tem 
contribuído  para  a  desconcentração  industrial,  principalmente,  pelo  advento  de 
incentivos fiscais.

10

C3

Uma nova  filosofia  econômica  adotada  por  grandes  empresas,  visando 
redução de custos e aumento da competitividade, tem colaborado para a 
desconcentração  industrial,  ou  seja,  a  centralização  do  capital  e  a 
descentralização  de  pequenas  unidades  produtivas,  aproximando-as  de 
mercados consumidores emergentes.

10

C4

Capitais  de  Estados  da  Federação  fora  da  Região  Sudeste  e  alguns 
municípios  brasileiros  fomentam, desde o  final  do século  passado,  uma 
guerra  de  investimentos  em  busca  de  atrair  instalações  industriais 
oferecendo vantagens fiscais e promessas de melhorias na infraestrutura 
regional e/ou municipal, vulgo “Guerra Fiscal”.

10

C5
Concomitantemente  à  tentativa  de  atração  de  complexos  industriais,  governos 
estaduais  e  municipais  observam  nestas  ações  a  possibilidade  de  melhoria  da 
qualidade de vida humana de seus habitantes a médio e longo prazo.

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. Causas

C7

A forte sindicalização  nas grandes metrópoles tem dificultado o sistema 
produtivo  industrial.  A  reivindicação  constante  por  melhores  salários, 
redução da jornada de trabalho  e o incitamento as  greves nas grandes 
metrópoles provoca uma fuga para outras regiões do país e choque entre o 
ramo empresarial e a classe trabalhista.

10

C8

A  elevada densidade demográfica  dos grandes centros urbanos tem originado 
grande  aumento  na  aquisição,  locação  e  manutenção  de  bens  imóveis, 
encarecendo os custos de produção e levando, em alguns casos, à transferência de 
unidades fabris para localidades mais distantes, gerando diminuição de vagas de 
trabalho.

10

C9

A metropolização causou a  ampliação dos impostos municipais, dos serviços 
públicos  (transporte, comunicações, energia, etc), atingindo o custo de produção 
das indústrias que empregam grande quantidade de trabalhadores regidos pelas 
leis trabalhistas vigentes.  

10

C10

A dificuldade da logística  nas cidades de grande porte também tem contribuído 
para  a  “migração  industrial”.  Dificuldade  de  acesso  aos  portos,  gigantes 
congestionamentos, restrições de transitabilidade previstas em leis municipais para 
veículos  grandes,  dentre  outras  situações,  direcionam cada  vez  mais  unidades 
produtivas para áreas menos urbanizadas, evitando a perda de competitividade e 
transtornos à população local.

10

C11

O alto índice de roubo de cargas  na periferia das grandes metrópoles contribui 
para  a  desconcentração  industrial.  Este  fator  acarreta  aumento  de  riscos  aos 
profissionais  e,  em  alguns  casos,  aparecimento  de  distúrbios  psicológicos  nos 
empregados, fruto do  stress diário, acarretando licenças médicas longas. Em que 
pese as empresas terem investido pesadamente em proteção patrimonial (escoltas, 
veículos,  sensores,  GPS,  etc),  a  fuga  para  pequenas  e  médias  localidades 
amortizam parcialmente o problema.

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

Ide ias

C12

Uma das principais causas da desconcentração industrial tem origem na 
chamada “Guerra Fiscal” . Diversas prefeituras brasileiras buscam seduzir 
empresários por intermédio de incentivos fiscais (isenção ou redução de 
impostos, doação de terras, etc), a fim de criar oportunidades de trabalho à 
sua população e aumento de arrecadação.

15

C13

Outro  fator  importante  é  a  busca  pela  mão-de-obra  barata .  Visando 
competir  comercialmente,  principalmente  com  os  produtos  chineses,  as 
indústrias  de bens duráveis  (vestuário,  calçados,  etc)  têm procurado se 
instalar  mais afastado do centro-sul do Brasil,  mais especificamente nas 
regiões Norte e Nordeste.

10

C14

O  controle  ambiental  tem ocasionado,  de  maneira  similar,  a  saída  de 
algumas unidades fabris das grandes metrópoles, haja vista, os danos à 
saúde da população, reduzindo a qualidade de vida humana (poluição do 
ar, contaminação de lençóis freáticos, etc).

10

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C16

De maneira  geral,  as  causas  da desconcentração industrial  ocorrida no 
Brasil, desde 1990, tem origem em aspectos econômicos e psicossociais. A 
intenção  de  reduzir  gastos  de  produção,  aumentar  lucros  líquidos 
financeiros e interferir menos possível na vida da população tem levado à 
migração de instalações para centros urbanos menores.

10

b. Consequências

C17

Uma  das  principais  consequências  da  desconcentração  industrial  é  a 
extinção de postos de trabalho  nas metrópoles,  gerando aumento  no 
índice de desemprego, recrudescimento do trabalho informal e aumento da 
criminalidade.

10

C18

Nas áreas recipiendárias das unidades fabris, por sua vez, observa-se o 
aumento  das  atividades  econômicas  ligadas  ao  setor  terciário 
(atividades  financeiras,  prestação  de  serviços,  comércio,  centros  de 
pesquisa,  etc),  que  sempre  evoluem  com  o  desenvolvimento  do  poder 
aquisitivo de uma população.

10

C19

Embora  discreta,  a  desconcentração  industrial  proporciona  diminuição 
das desigualdades sociais . Nos últimos anos, grandes metrópoles, que 
perderam indústrias, têm crescido economicamente menos que municípios 
que atraíram complexos produtivos, melhorando suas rendas per capitas.

10

C20

 O translado de indústrias para cidades menores tem gerado a inversão de 
correntes  migratórias .  Se  antes  de  1990  grande  efetivo  humano 
deslocava-se para as metrópoles, agora este fluxo volta para o interior dos 
Estados da Federação e/ou suas cidades de origem.

15

C21

A  desconcentração  industrial  favoreceu,  também,  o  aumento  da 
importância  de  alguns  portos  do  Brasil ,  que  atuavam  de  forma 
secundária na movimentação de cargas, até o final do século passado. Os 
sistemas portuários mais beneficiados foram os de Tubarão, Paranaguá, 
Itajaí e Sepetiba, que viram crescer substancialmente suas demandas, a 
fim de atender  novas rotas de escoamento para a produção.

10

C22

Fator  considerado  importante  refere-se  ao  incremento  ao  Programa de 
Aceleração  do  crescimento  (PAC)  e  as  Parcerias  Públ ico  Privadas , 
haja vista, a necessidade de gerar novas rotas de circulação e escoamento 
de  produção  advinda  de  recém-criados  complexos  industriais.  Tal  fato 
corrobora,  ainda,  para  a  absorção  de  diversos  profissionais  em  várias 
regiões  do  país  (engenheiros,  pedreiros,  motoristas,  eletricistas, 
mecânicos, etc), estimulando o desenvolvimento local.

10

C23

A proliferação de favelas nas cidades de médio porte  também deve ser 
considerada relevante. Estas localidades, por óbvias razões econômicas, 
passaram a ser atrativas em relação a seu entorno mais pobre. Sem muitas 
condições financeiras e buscando melhoria de qualidade de vida, famílias 
acabam encontrando nas periferias a possibilidade de moradia.

10

C24

A desconcentração industrial reforça os ideais de República Federativa , 
no momento em que permite taxação de impostos diferenciada em todo 
território  nacional,  baseado  em  leis  implementadas  nas  diversas 
assembleias legislativas estaduais.

10

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.
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Conclusão Parcial

C26

Face  o  analisado,  pode-se  atestar  que  as  consequências  da  desconcentração 
industrial  têm provocado  desenvolvimento  socioeconômico   mais  acelerado  nos 
pequenos e médios municípios que instalaram unidades fabris em seu território, do 
que nas grandes metrópoles.

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

A desconcentração industrial no Brasil, surgida na década de 1990, iniciou-
se da implementação de políticas econômicas de cunho neoliberal. Desta 
forma,  promoveu-se  a  liberalização  da  economia  brasileira  por  meio  da 
queda de barreiras protecionistas e da privatização de empresas estatais. 

20

C28

As  causas desta  fato  são  claras  e  de  conhecimento  público.  O  eterno 
conflito  da  visão  capitalista  lucrativa  das  empresas  com  o  desejo  de 
melhores condições de vida por parte dos trabalhadores gerou uma série de 
mudanças socioeconômicas importantes  para  a população brasileira,  em 
particular, dos centros urbanos hospedeiros das unidades fabris.

10

C29

As  consequências, por  sua vez,  não podem ser totalmente mensuradas, 
ainda.  As  migrações  internas  e  os  resultados  econômicos  advindos  das 
mudanças  de  localidade  não  estão  consolidados.  Pode-se  apenas 
vislumbrar  possível  crescimento  socioeconômico  de  diversas  cidades 
brasileiras, até então secundárias no âmbito nacional.

10

C30

A desconcentração industrial ora corrente no Brasil pode ser extremamente 
benéfica  à  população  se  conduzida  de  forma  organizada  e  planejada, 
primando pela melhoria da infraestrutura social. Desta forma, a qualidade 
de vida humana, principalmente nas pequenas e médias cidades, tenderá a 
evoluir positivamente.

10

C31

De  forma  antagônica,  a  desconcentração  industrial  pode  provocar 
crescimento desordenado nas pequenas e médias cidades, gerando dentre 
outros fatores nestes locais: aumento de mazelas sociais, recrudescimento 
da criminalidade e redução da qualidade de serviços públicos essenciais 
(saneamento básico, distribuição de água, etc).

10

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 
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)
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(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  os atuais impactos da modernização da agricultura no espaço agrário brasileiro,  destacando  sua 
influência na segurança alimentar da população.

 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
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 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 espaço agrário brasileiro, nas últimas quatro décadas, passou por uma 
impactante  modernização,  sem,  contudo  alcançar  o  nível  de  segurança 
alimentar desejável à população brasileira.

15

C2

A partir  da  década  de  1970,  o  processo  de  modernização  introduziu  a 
revolução verde no espaço agrário  brasileiro.  Esta  consistiu  na  massiva 
utilização  de  novas  tecnologias  e  equipamentos  já  usados  no  mundo 
desenvolvido desde a década de 1950.

15

C3
Sob o ponto de vista tecnológico,  considera-se modernizada a produção 
agrícola que faz uso intensivo de equipamentos, fertilizantes e técnicas que 
lhe permite maior rendimento no processo produtivo.

15

C4

A revolução verde não conseguiu eliminar o problema da baixa oferta de 
alimentos  no  mercado  interno,  pois  os  produtos  agrícolas  são 
prioritariamente exportados para países desenvolvidos e emergentes como 
os Estados Unidos, Canadá, China e os da União Européia.

15

C5
O conceito de segurança alimentar faz referência à disponibilidade e acesso 
dos  alimentos  em  quantidade  e  qualidade  suficiente  para  atender  ao 
mercado interno.

15

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. O aumento da produtividade do solo agrícola .
Consiste na maior capacidade de produção de gêneros e, por conseguinte, 
na  maior  oferta  de  alimentos  e  insumos  agrícolas  voltados  para  a 
exportação, tais como a soja, o café e suco de laranja.

15

C8

 b. O uso da técnica do plantio direto.
Auxilia  na  preservação  do  meio  ambiente  pois  o  plantio  é  feito  sem  a 
necessidade de revolver o solo, aproveitando a cobertura vegetal de outras 
culturas,  evitando  erosão,  garantindo  a  riqueza  biológica  e  impactando 
positivamente sobre a produção de alimentos.

15

C9

 c. A aplicação da revolução verde no meio rural.
Aumenta da pesquisa intensiva, o  uso de sementes de boa qualidade, a 
utilização de insumos agrícolas, de maquinário, de mão de obra assalariada 
e de financiamento bancário, aumentando a produtividade no campo.

15

C10

 d. Intensificação do êxodo rural.
É o resultado do endividamento dos pequenos agricultores de base familiar. 
Diminui  o  número  de  pequenas  propriedades  que  produziam  gêneros 
alimentícios para o mercado interno impactando no preço dos alimentos.

15

C11

 e. Expansão da fronteira agrícola
É o resultado de fatores como o aumento da velocidade da plantação dos 
organismos geneticamente modificados (OGM), associada às facilidades na 
circulação,  armazenamento  e  distribuição  de  produtos  nos  chamados 
complexos agroindustriais (CAI).

15

C12

 f. Intensificação de políticas públicas no espaço agrá rio.
Atualmente só é permitido o acesso ao crédito oficial para o produtor que 
respeitar as indicações do zoneamento das plantações feitas pela Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) indicando em função dos 
riscos, onde e como se deve plantar e com quais cultivares.

15

C13

 g. Diminuição da produção de gêneros alimentícios para a pecuária.  
O  cultivo  de  gêneros  como  o  milho,  por  exemplo,  dá  lugar  à  pecuária 
extensiva e intensiva e a soja a fim de atender a grande demanda de redes 
de comercialização para mercados emergentes como a China.

15
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C14

 h. Mudança na qualidade dos alimentos.  
O aumento no uso de OGM, como no caso do milho usado na fabricação 
dos populares “snacks” compromete a qualidade dos alimentos consumidos 
no País.

15

C15

 i. A Ação da Embrapa no espaço agrário.
O fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de novas matrizes de plantas 
com  grande  poder  de  adaptação  a  diferentes  biomas  brasileiros 
influenciando na disseminação de espécies e  no aumento da capacidade 
de produção.

15

C16

 j. Esgotamento dos solos. 
A modernização e o uso intensivo sem o correto manejo ambiental gerou o 
esgotamento  de  muitos  solos  o  que  ocasionalmente  compromete  a 
produtividade e a oferta de alimentos no mercado interno.

15

     C17

 k. Contaminação causada pelo uso intensivo de fert ilizantes. 
O  aumento  do  uso  de  fertilizantes  gerou  a  maior  resistência  das  pragas  aos 
herbicidas, fato que ampliou o uso dos mesmos, contaminando  plantas, solos e 
lençóis freáticos, afetando a segurança alimentar dos consumidores.

15

C18 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)



8

(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
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CURSO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO - CPS
Ficha de Observações – 2013

MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO
1 Interpretação incorreta da questão. 20 Levantou ideias supérfluas, nada agregando ao conteúdo.
2 Não observou a SERVIDÃO do verbo. 21 Levantar maior número de ideias.
3 Equívoco na delimitação do tempo/espaço. 22 Desenvolver melhor as ideias.
4 Não observou a CONDICIONANTE da SERVIDÃO. 23 Não respondeu o pedido formulado.

5 Não se deve utilizar verbo na 1ª pessoa.
Impessoalidade. 24 Respondeu parcialmente ao pedido.

6 Equívoco conceitual. 25 Argumentações vagas.

7 Rever a metodologia para a solução de questões. 26
Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o 
aluno  deverá,  obrigatoriamente,  decompor  o  TODO  em 
PARTES (claramente definidas) para solucionar a questão.

8 Não terminou a solução de toda a questão. 27

Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o 
aluno deverá, obrigatoriamente, fazer as CONCLUSÕES 
PARCIAIS (CP). No entanto não é impositivo que faça um 
item específico, basta destacar claramente no texto.

9 Não elaborou a introdução. 28

Nas  questões  do  ND  COMPREENSÃO,  o  subtítulo 
(quando utilizado) deve ser a citação sintetizada do fato. 
Após o que, deve seguir a argumentação que sedimenta a 
ideia apresentada (relação de causa e efeito).

10 Introdução  inadequada,  com  ideias  do 
desenvolvimento. 29

Nas  questões  do  nível  de  desempenho  (ND) 
COMPREENSÃO,  NÃO  é  obrigatório  fazer 
CONCLUSÕES, exceto quando claramente explicitado no 
pedido. Entretanto, se ela for elaborada sem ser imposta, 
deverá estar coerente com o desenvolvimento.

11 Introdução vaga. 30 Não elaborou as conclusões parciais.
12 Não abordou a ideia central na Introdução. 31 Conclusão parcial inadequada.
13 Introdução fora do assunto do pedido. 32 Não retomou a ideia central na Conclusão.

14 Introdução abrupta (com poucas idéias). 33 Somente  concluir  sobre  ideias  incluídas  no 
desenvolvimento.

15 Não  fez  a  ligação  da  Introdução  com  o 
Desenvolvimento. 34

Na  Conclusão,  não  fazer  sugestões  ou  se  posicionar 
sobre um tema, exceto quando solicitado claramente no 
pedido.

16 A ligação  da  Introdução  com  o  Desenvolvimento 
deve estar claramente destacada na Introdução. 35 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

17 Desenvolvimento inadequado. 36 Conclusão inadequada.
18 Ideia sem ligação de causa e efeito com o pedido. 37 Não atendeu à imposição da questão na Conclusão.

19 Não  ligou  a  ideia  levantada  ao  pedido  no 
Desenvolvimento. 38 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA

BSERVAÇÃO
39 Erro ou falta de acentuação gráfica. 50 Melhorar a redação dos parágrafos.
40 Erro de concordância verbal. 51 Palavra inexistente.
41 Erro de concordância nominal. 52 Repetição excessiva de palavra.
42 Erro ou falta de pontuação. 53 Frase/Período mal redigido.
43 Erro de regência verbal. 54 Idéia mal redigida.
44 Frase/parágrafo muito extenso. 55 Não utilizar as frases na ordem inversa.
45 Frase/parágrafo confuso e de difícil compreensão. 56 Palavra ou expressão mal colocada.
46 Uso incorreto de inicial maiúscula/minúscula. 57 Melhorar a caligrafia.
47 Grafia incorreta de palavra. 58 Evitar usar termos do jargão militar.

48 Ao empregar uma abreviatura ou sigla pela primeira 
vez, é obrigatório escrevê-la por extenso. 59 Evitar rasuras.

49 Uso incorreto de abreviatura. 60 Colocar entre aspas as palavras em idiomas estrangeiros.

As observações contidas nesta ficha servirão para a  avaliação dos trabalhos escritos, com base nas
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


