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CPS
CP/ECEME – 2013

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Estudar as possibilidades e limitações para o desenvolvimento sustentável da  Amazônia Legal, a partir de 1970, 
concluindo  sobre  a implicação destes aspectos no processo de integração regional no Brasil.

 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

 Aluno nº



2

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) 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 estab elecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver 
menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIA
S ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-

RES
ESC

ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

A Amazônia Legal  é uma área que corresponde a aproximadamente 60% 
do  território  brasileiro  e  engloba  os  estados   do  Acre,  Amapá, 
Amazonas,Pará,  Rondônia,  Roraima e  Tocantis  e  parte  dos  estados  do 
Mato Grosso e Maranhão,  pertencentes à bacia amazônica e a área de 
ocorrência das vegetações amazônicas.

5

C2

O governo brasileiro,  em 1953,  reunindo regiões de idênticos problemas 
econômicos,  políticos  e  sociais,  com  o  intuito  de  melhor  planejar  o 
desenvolvimento  social  e  econômico  da  região  amazônica,  instituiu  o 
conceito de Amazônia Legal.

10

C3

Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que procura satisfazer 
as  necessidades  da  geração  atual,  sem  comprometer  a  capacidade  e 
necessidades das gerações futuras, possibilitando que as pessoas atinjam 
um  nível  satisfatório  de  desenvolvimento  social  e  econômico  e  de 
realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável 
dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. 

5

C4

O Plano Amazônia Sustentável (PAS), lançado em  2008, propõe um conjunto 
de diretrizes para orientar  o desenvolvimento  sustentável  da Amazônia com 
valorização  da  diversidade  sociocultural  e  ecológica,  e  redução  das 
desigualdades regionais.  

10

C5

O  desenvolvimento  daquela  região  com  aproveitamento  dos  recursos 
naturais e assentado nas atividades econômicas dinâmicas e sustentáveis 
pode garantir a preservação da imensa riqueza representada pela floresta 
amazônica,  resultando  em  benefício  para  o  processo  da  integração 
regional.

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  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

 a. Possibilidades

C7

Exploração  da  terceira  maior  reserva  de  minério  de  M anganês:  O  Brasil  é 
superado apenas pela Rússia e pelo Gabão (África), com grandes ocorrências no 
Pará  (Carajás)  e  no  Amapá.  Trata-se  de  um  mineral  estratégico  para  o 
desenvolvimento nacional pois é amplamente utilizado na fabricação do aço.

10

C8

Administração da grande presença de água doce:  a Amazônia possui 
aproximadamente 1/5 das reservas mundiais de água doce (dentre os 30 
maiores rios da terra, 15 localizam-se na região) o que a torna um espaço 
fundamental para um eventual abastecimento nacional.

10

C9

Controle   do  uso  de  novas  matérias-primas  industria is :  são  óleos 
extraídos do cupuaçu, castanha do pará, andiroba, buriti, pequi, maracujá, 
açaí,  murumuru  e  outros  com  grande  aplicação  para  as  indústrias 
cosmética, fitoterápica e as destinadas para nutrição.

10

C10

Aumento do potencial hidrelétrico brasileiro:  a Amazônia possui a maior 
bacia hidrográfica do mundo o que a torna estratégica para o aumento da 
oferta de energia para o restante do Brasil, a partir da construção de novas 
usina hidrelétricas em execução ou previstas pelo governo.

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

Algumas ideias

C11

Expansão da fronteira agrícola nacional: a incorporação de áreas no sul 
do  Amazonas  pelo  Complexo  Agroindustrial  (CAI)  da  soja,  apesar  do 
impacto sobre o meio ambiente, proporcionou o aumento da população e 
integrou as áreas da Amazônia Legal à dinâmica produtiva do Centro-Sul 
do Brasil aumentando a produção nacional de commodities.

10

C12

Contrôle das reservas de Tório e Urânio:  o volume de torianita, segundo 
estimativas da INB (Indústrias Nucleares do Brasil) – empresa vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia – indicam que o Amapá tem uma das 
principais fontes desses minérios radioativos no mundo, o que torna o país 
um dos maiores detentores deste mineral estratégico.

10

C13

Preservação da diversidade biológica:  possui cerca de 1/3 das reservas 
mundiais de florestas latifoliadas, com cerca de 60.000 espécies de plantas, 
300 espécies de mamíferos, 2,5 milhões de espécies de insetos e 2.000 
espécies  de  peixes  o  que  coloca  a  Amazônia  Legal  como  referência 
mundial no tocante à pesquisa em biotecnologia e química fina.

10

C14

Melhoria  do  transporte:  para o  transporte  na  Amazônia  Legal,  a 
articulação  intermodal  dos  sistemas  de  transporte  rodoviário  (Cuibá-
Santarém e da Transamazônia) e hidroviário (hidrovia Tietê-Paraná),  são 
importantes  empreendimentos  para  a  integração  econômica  da  região 
amazônica aos centros  dinâmicos da  economia  brasileira localizados no 
Centro-Sul. 

10

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16

A Amazônia Legal possui diversas possibilidades de desenvolvimento sustentável 
apresentando  uma  fronteira  agrícola  em  expansão,  inigualável  biodiversidade, 
grandes reservas de água doce e as maiores províncias de minerais estratégicos do 
planeta,  Para  viabilizar  este  desenvolvimento  e  integrar  a  Amazônia  Legal,  a 
articulação intermodal dos transportes é de fundamental importância.

10

b. Limitações

C17

Constantes  ameaças  de  desmatamento.  Principalmente  devido  a 
queimadas, conversão de terras para a agricultura, ocupação desordenada 
da terra, uso inadequado do solo e a execução de grandes obras (estradas, 
barragens, usinas, etc) sem que tenham sido tomados os cuidados prévios 
para minimizar esse impacto.

10

C18

Necessidade de gestão ambiental e  ordenamento terri torial.  O rápido 
crescimento econômico e exploração desordenada da Amazônia Legal, a 
partir da década de 1970, tem sido uma limitação diante da capacidade do 
Estado de planejar e controlar as atividades na região.

10

C19

Baixos índices de produção sustentável.  A região necessita de grande 
quantidade  de  mão  de  obra  qualificada  para  produzir  de  maneira 
sustentável, valorizando a inovação e competitividade na Amazônia Legal 
de forma equilibrada. 

10

C20

Infraestrutura para o desenvolvimento. As deficiências em infraestrutura   traduzem a baixa 
qualidade de vida e falta de oportunidades para a população, ao mesmo tempo que elevam o 
custo, dificultam a agregação de valor e o escoamento da produção reduzindo a rentabilidade 
econômica. 

10

C21

Índices socioeconômicos muito  baixos.  Tal  fato, é  decorrente da falta  de infraestrutura 
urbana e serviços públicos (transporte, água tratada e esgoto, energia, comunicação, escolas) 
bem  como  de  tecnologia,  dificultando  a  implantação  de  projetos  e  empreendimentos 
sustentáveis. 

10

C22

Potencial hidrelétrico não aproveitável.  A Amazônia Legal conta com um imenso 
potencial  hidrelétrico não aproveitado (apenas 8,9% de um potencial  de 111.396 
MW)  e  com  grandes  reservas  de  gás  natural,  limitando  o  desenvolvimento 
sustentável.

10

C23

A  base  atual  de  suprimento  energético.   A  concentração  de usina 
termelétricas movidas a diesel, o que além de ser insuficiente para atender 
a demanda regional,  revela-se cara e ambientalmente nociva diante dos 
parâmetros da sustentabilidade. 

10

C24
Baixa  densidade  demográfica.  A  densidade  demográfica  da  Amazônia 
Legal,  na  média  de  2  habitantes/km  quadrado,  limitando  o  crescimento 
econômico e sustentável da região. 

10

C25

Áreas de Preservação Ambiental (APA) e Reservas Indí genas ; Os transportes na 
Amazônia Legal sofrem limitações ao desenvolvimento de novas rotas terrestres ou 
fluviais, devido a existência das APA e das reservas indígenas refletindo na livre 
circulação de pessoas, serviços e capitais.

10

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.
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Conclusão Parcial

C27

O desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal  possui  limitações em 
virtude dos desmatamentos fora de controle, fontes de energia poluidoras, 
baixos  índices  socioeconômicos,  deficiências  estruturais  (saneamento 
básico,  energia,  educação,  transporte),  baixa  densidade  demográfica  e 
potencial hidrelétrico subaproveitado.

10

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

C28

A  Amazônia Legal abrange aproximadamente 60% do território nacional e o 
seu rápido processo de urbanização busca superar limitações diante das 
atuais  possibilidades para o desenvolvimento sustentável visando sua maior 
integração a dinâmica econômica do Brasil.

10

C29

As  possibilidades  de  desenvolvimento  sustentável  da  Amazônia  Legal 
baseia-se numa fronteira agrícola em expansão, grandes reservas de água 
doce,  ampliação da  articulação  intermodal  dos  sistemas  de  transportes, 
bem como as vastas províncias mineralógicas do planeta.

15

C30

No que  concerne  às  limitações,  os  desmatamentos  criminosos,  fontes  de 
energia  poluidoras,  ausência  de  saneamento  básico,  energia,  escolas, 
transportes,  baixa  densidade  demográfica  e  potencial  hidrelétrico 
subaproveitado são obstáculos ao desenvolvimento sustentável.

15

C31

Para atender as essas possibilidades e limitações da  Amazônia Legal, o PAS 
conduz  a  necessidade  de adoção  de  uma  agenda  em  prol  do 
desenvolvimento  sustentável  e  da  conservação  da  biodiversidade  da 
região. 

15

C32

 Ao valorizar a vocação florestal e aquática da região, pode-se conservar e 
utilizar os recursos naturais de forma racional e duradoura para beneficiar 
todos os segmentos sociais da Amazônia Legal e por extensão, no Brasil, 
ou seja, assegurar o desenvolvimento econômico e social da região e do 
país de forma integrada e continuada. 

10

C33  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

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
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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)

(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
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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).


