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CPS
CP/ECEME – 2013

 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA 

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

Estudar a atual distribuição dos recursos hídricos e das fontes de energia na América do Sul, concluindo sobre os 
interesses estratégicos desses recursos pelas grandes potências mundiais. 

 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 nº
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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 IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

C1
A América do Sul se coloca no centro do debate político e da discussão 
sobre temas estratégicos que envolvem a soberania e a posse de recursos 
naturais como a água e minerais no mundo contemporâneo. 

10

C2

Atualmente, a disputa global por recursos naturais e sua gestão econômica 
e  científica,  abre  amplo  campo  de  interesses  na  região  evidenciando  a 
tensão entre a soberania como base para o desenvolvimento nacional e 
globalização e reorganização dos interesses das grandes potências como 
os Estados Unidos e a China no continente sul-americano. 

15

C3

O Brasil,  o maior país da América do Sul,  é dono de uma das maiores 
disponibilidades hídricas do mundo (cerca de 12% da água doce de todo o 
planeta),  possundoi  legislação  e  instituições  avançadas  e  participativas 
para  a  gestão  de  seus  recursos  hídricos,  bem  como  amplo  e  variado 
conjunto de tratados bilaterais e regionais sobre o tema.

15

C4

Os interesses estratégicos das grandes potências envolvem a apropriação 
de matérias-primas, commodities, minerais, água doce, etc. Assim como a 
capacidade de  produzir conhecimento e desenvolvimento científico-
tecnológico a partir  de uma maior compreensão das fontes de energia e 
dos ecossistemas sul-americanos. 

10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

a. Distribuição dos recursos hídricos 

C6

O  Aquífero  Guarani é  o  maior  manancial  de  água  doce  subterrânea 
transfronteiriço  do  mundo.  Está  localizado  na  região  centro-leste  da 
América do Sul, e ocupa uma área de 1,2 milhões de Km², estendendo-se 
pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sua maior ocorrência se dá em 
território brasileiro (2/3 da área total).

15

C7

A Bacia do Rio da Prata tem uma área de 3,1 milhões de km², equivalente a 17% da 
superfície da América do Sul, sendo a segunda maior bacia do continente e uma 
das maiores  do mundo. São drenados pela bacia o Brasil a Argentina e o Paraguai. 
A Bolívia e o Uruguai completam a área de drenagem da bacia.

10

C8

A bacia hidrográfica do rio Amazonas é constituída pela mais extensa rede 
hidrográfica  do  mundo,  com  área  aproximada  de  6.110.000  km².  Brasil, 
Peru,  Bolívia  ocupam  juntos  quase  90%  da  superfície  de  drenagem, 
enquanto  Colômbia,  Equador,  Venezuela,  Guiana,  Suriname  e 
França/Departamento ultramarino da Guiana francesa dividem o restante. 

15

C9

O Aquífero Alter do Chão  é uma reserva de água subterrânea localizada 
sob os estados do Amapá e Amazonas. Abastece a totalidade de Santarém 
e quase a totalidade de Manaus através de poços profundos. Dados iniciais 
revelam que sua área é de 437,5 mil km² . Com 86 mil quilômetros cúbicos, 
o aquífero poderia ser suficiente para abastecer em aproximadamente 100 
vezes a população mundial. 

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

C10

A chamada “Amazônia  Azul”  é  a  denominação  dada  a  área onde  está 
localizado o pré-sal. Tal conceito repousa sobre a definição das 200 milhas 
marítimas (370 km) como o limite da soberania territorial pela Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito  do Mar  (CNUDM),  em Montego Bay 
(Jamaica).  No Brasil,  tais  critérios  entraram em vigor em 1994.  Os EUA 
ainda não aprovaram essa delimitação.

10

C11

A  corrente  marinha  do  Peru  (Corrente  de  Humboldt)  é  de  grande 
importância para a atividade pesqueira na costa Oeste da América do Sul 
pois é rica em micro-organismos (plânctons), favorecendo a concentração 
de cardumes. São muitos os relatos e pesca ilegal, principalmente feita por 
embarcações chinesas. Os EUA abriram base militar nesse país.

10

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C13

Conclui-se parcialmente que a América do Sul é a região do mundo mais 
abundante em termos de recursos hídricos  vide  os  aquíferos  Guarani  e 
Alter do Chão, as bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata e os imenso 
litoral representado pela “Amazônia Azul” e pela Costa do Pacífico. 

20

b.  Distribuição das fontes de energia

C14

O  petróleo  ocorre  em  grande  quantidade  na  camada  pré-sal  na  costa 
brasileira. No continente Sul-americano destaca-se a região do Orinoco na 
Venezuela, com grandes reservas provadas e potenciais. Somente na faixa 
do  Orinoco,  segundo dados  do  Departamento  de  Geologia  dos  EUA,  é 
possível explorar com a tecnologia atual, mais de 513 bilhões de barris de 
petróleo (possivelmente a maior reserva do mundo). 

15

C15

O carvão mineral é o mais abundante dos combustíveis fósseis no mundo, porém a 
América do Sul responde por apenas 2,2% das reservas, 1,1% da produção e 0,7% 
do consumo. Cabe frisar que o consumo na China subiu quase 10 % nos últimos 
anos representado mais de 2/3 do crescimento global o que pode impactar sobre a 
região devido ao aumento da demanda chinesa.

15

C16

Na  América  do  Sul  existem  grandes  reservas  de  minerais  radioativos. 
Países como Brasil, Argentina e quase todas as nações andinas possuem 
em seus territórios depósitos destes materiais. O Brasil e a Argentina, além 
disto,  dominam  todos  os  ciclos  técnicos  para  a  produção  de  energia 
nuclear.  Essa  condição  tem  grande  importância  estratégica  devido  ao 
debate internacional sobre os usos e fins do potencial nuclear.

10

C17

O gás  é abundante na América do Sul e exportado através de gasodutos 
que integram o  continente.  A Bolívia  exporta para  a  Argentina e para  o 
Brasil.  A Argentina exporta para o Brasil, o Chile  e o Uruguai.  A Colômbia 
exporta  para  Venezuela.  Como  não  existe  nenhum  quadro  institucional 
multilateral para o comércio de gás e nem para a construção de gasodutos, 
esta relações se baseiam em acordos bilaterais. 

15

C18

A América  do  Sul  é  a  principal  zona  produtora  de  biocombustíveis no 
mundo. O Brasil  produz 45% do bioetanol  que é destilado no planeta.  A 
Argentina é o primeiro produtor mundial de azeite de soja, assim como a 
Colômbia é o principal produtor de azeite de palma africana no continente, 
sendo ambos os azeites utilizados para a produção do biodiesel.  Grande 
parte  da  produção  sul-americana  está  relacionada  às gigantescas 
transnacionais instaladas conjunturalmente nos territórios destes países. 

10

C19

No triângulo formado pelos Salares de Uyuni na Bolívia, Atacama no Chile e 
Hombre Muerto na Argentina, se concentra mais de 80% das reservas de 
Lítio que, até agora, foram confirmadas e certificadas mundo afora. O lítio é 
aplicado na indústria aeroespacial e na construção de submarions o torna 
essas regiões estratégicas para as potências mundiais.

10

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C21

Conclui-se  parcialmente  que  a  América  do  Sul  se  notabiliza  no  cenário 
internacional,  em  primeiro  plano,   por  grandes  reservas  de  petróleo, 
minerais  radioativos,  lítio  e,  a  posteriori  pelas  reservas  de  gás,  carvão 
mineral e potencial de produção de  biocombustíveis. Tal fato, num possível 
quadro de escassez, pode acirrar  a cobiça  das grandes potências como 
Estados Unidos e China. 

20
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

C22

A distribuição dos recursos minerais e hídricos na América do Sul possui, 
por si própria, profunda implicação  estratégica  para o futuro os países da 
região uma vez que a coloca em conflito de interesses com as principais 
potências internacionais.

15

C23

Os recurso hídricos representados pelos aquíferos Guarani e Alter do Chão, 
pelas imensas bacias do Prata e Amazônica e pela “Amazônia Azul” fazem 
da  América  do  sul  a  região  mais  bem  assistida  do  mundo.  A presença 
econômica e militar de potências como os EUA e a China na região pode 
gerar situações de conflito pela posse de recursos hídricos (hidroconflitivas) 
envolvendo países sul-americanos em cenários onde haja escassez desse 
água.

15

C24

As fontes de energia, dada a magnitude de suas gigantescas reservas de 
hidrocarbonetos  (petróleo  e  gás) no  Brasil  e  na  Venezuela  indicam que 
esses  países  exercerão uma posição  dominante  no  mercado  petroleiro 
mundial durante este século que começa.  Situação que a Bolívia também 
empunhará no que diz respeito ao lítio e, de um modo geral, a América do 
Sul  no  que  tange  fontes  de  energias  alternativas.  Tal  condição  faz  do 
continente um possível alvo de espionagem industrial e mesmo de ações 
ostensivas  nos  campos  político,  econômico  e  até  militar  por  parte  das 
grandes potências interessadas em suprir seus mercados.

15

C25

Os  geoestrategistas chineses  e  americanos conhecem  as  enormes 
implicações de poder que as condições energéticas e hídricas na América 
do Sul possuem para a construção de um novo cenário mundial.  Desde já 
empresas  chinesas  e  americanas,  com  o  apoio  de  seus  respectivos 
governos,  estão  se  posicionando  na  região  a  fim  de  aproveitar  as 
vantagens comparativas da Sul-americanas.

15

C26  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)

Caracterizar  o atual estágio do sistema de transporte hidroviário nacional,  destacando  as ações (estatais e privadas) 
necessárias para impulsionar a geração de empregos no Brasil.

 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 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
- 30 (trinta) escores atribuídos para ideias novas*

 * 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 apresentadas no barema.

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  sistema  de  transporte  hidroviário  é  dividido  nas  vertentes  marítima, 
lacustre,  navegação  de  cabotagem  e  fluvial.  O  transporte  marítimo 
brasileiro  é  responsável  por  cerca  de  95  %  do  comércio  internacional. 
Entretanto, o fluvial responde por apenas 7% do fretamento nacional.

15

C2

O modal fluvial é prejudicado, parcialmente, pela hidrografia nacional, face 
a  maioria  dos  rios  de  planície  estarem  longe  dos  grandes  centros 
econômicos,  deixando  vários  rios  de  planalto  próximos  às  rotas  de 
escoamento da produção e/ou extrativismo.

10

C3

A otimização de hidrovias, em especial dos rios de planalto próximos às principais 
rotas comerciais nacionais, necessitam obras civis de forte impacto ambiental, com 
a construção de portos, eclusas e a dragagem de sedimentos dos leitos fluviais, 
visando à redução dos custos de deslocamento.

10

C4

O Brasil possui mais de quatro mil quilômetros de costa atlântica navegável 
e milhares quilômetros de rios. Apesar de boa parte dos rios navegáveis 
estarem na Região Amazônica, o transporte nessa região não tem grande 
importância  econômica,  por  não  haver  nessa  parte  do  país  mercados 
produtores e consumidores de peso. 

15

C5

A grande  extensão  do  território  nacional;  a  pequena  quantidade  de  rodovias  e 
ferrovias  de  boa  qualidade,  em  especial  nas  regiões  Norte  e  Centro-Oeste;  o 
aumento mundial e nacional da demanda por  commodities;  o recrudescimento da 
extração mineral em águas profundas e o reavivamento da indústria naval brasileira 
são  aspectos  a  serem  considerados  em  ações  governamentais   e  privadas 
relacionadas ao transporte hidroviário, a curto e médio 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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7

Matriz de transporte nacional desequilibrada –  Atualmente, o sistema de 
transporte hidroviário no Brasil responde por cerca de apenas 13% de toda 
matriz de transporte nacional, sendo superada pelo modal rodoviário (58%) 
e pelo ferroviário (25%). O rodoviário, principalmente, muito mais custoso e 
prejudicial ao meio ambiente. Por intermédio do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC), o Governo Federal pretende estabelecer matriz mais 
equilibrada até 2025.

15

C8

Fator importante para o limitado crescimento econôm ico brasileiro  –  A 
pouca utilização das hidrovias no Brasil, devido a priorização do transporte 
terrestre, tem gerado grandes dificuldades ao comércio exterior brasileiro, 
fruto do alto custo do frete rodoviário. Em que pese o Brasil ser hoje uma 
das dez maiores economias do mundo e estar entre os 20 países maiores 
exportadores,  a  participação  brasileira  em  exportações  mundiais  é  de 
apenas 1% do fluxo mundial. A ampliação do modal hidroviário pode tornar 
o  Brasil  mais  competitivo  e,  por  consequência,  gerar  mais  empregos  à 
população.

10

C9

Sistema  fundamental  no  deslocamentos  de  cargas  na  R egião 
Amazônica  –  A Região  brasileira  denominada  Amazônia  Legal  é,  sem 
dúvida,  a mais  desprovida de vias  de acesso terrestres.  Desta forma,  o 
transporte hidroviário torna-se fundamental para o deslocamento de cargas 
entre as localidades ribeirinhas, em especial na Amazônia Ocidental.

10

C10

Dependência  quase  total  de  embarcações  estrangeiras  para  o 
comércio  internacional  –  O transporte  hidroviário  marítimo brasileiro  é 
responsável por 95% do comércio exterior nacional. Entretanto, apenas 1% 
destas  embarcações  possuem a bandeira  do  Brasil.  Esta  situação  gera 
grandes  demandas  e  possibilidade  de  incremento  da  indústria  naval  no 
país,  ou  seja,  mais  investimentos  e  empregos  diretos  e  indiretos  à 
população.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C11

Dificuldade de navegação total em águas interiores – Importantes rios 
brasileiros,  que passam por  áreas  bastante  urbanizadas  e  de  economia 
relevante;  como  os  rios  Paraná,  Grande,  Tietê  e  São  Francisco; 
apresentam limitações para sua completa navegação (encachoeirados). Tal 
fato dificulta e/ou impossibilita determinadas embarcações de transitarem 
por  eles.  Entretanto,  obras públicas e/ou privadas de engenharia podem 
aumentar o espectro navegável e dar mais oportunidades aos habitantes 
das respectivas regiões.

15

C12

 Alto  custo  de  taxas  portuárias  –  O  alto  valor  cobrado  no  Brasil  por 
procedimentos administrativos nos portos (embarque, desembarque,  taxa 
de  permanência  no  porto,  etc.)  tem  contribuído  para  o  pequeno 
desenvolvimento  do  sistema  de  transporte  hidroviário  nacional.  Estes 
valores chegam a superar em 500% os cobrados no exterior, retirando do 
país possibilidade de oferta de empregos.

10

C13

Incapacidade atual de atender à demanda do pré-sal – O advento da 
exploração de petróleo na camada de pré-sal no litoral brasileiro exige o 
planejamento  e  execução  de  medidas  (privadas  e  governamentais) 
urgentes  na  formação  de  técnicos  e  profissionais  de  navegação,  assim 
como,  na  aquisição,  construção  e/ou  desenvolvimento  de  plataformas 
navais que sustentem às referidas necessidades.

10

C14

Crescimento discreto do transporte de cabotagem –  Em que pese o 
transporte  de  cabotagem  apresentar  grandes  vantagens  à  Nação: 
capacidade de  transporte  de  grande  volume de cargas,  manutenção da 
infraestrutura rodoviária, maior segurança das cargas transportadas, menor 
consumo de combustíveis, menor emissão de poluentes, dentre outros, o 
recrudescimento  desta  atividade  no  Brasil,  nos  últimos  anos,  tem  sido 
bastante discreto, não acompanhando à demanda reprimida necessária e 
prejudicando o surgimento de novas opções de emprego.

15

C15

Política Nacional do uso múltiplo dos recursos hídr icos  – Em 2010, o 
Ministério dos Transportes estabeleceu a Política Nacional de Transporte 
Hidroviário. Este documento estabelece que o transporte aquaviário deve 
“coexistir  pacificamente”  com  a  preservação  dos  recursos  hídricos.  Em 
outras  palavras,  pode-se afiançar  que este objetivo é o âmago do atual 
desenvolvimento  sustentável.  Logo,  as  melhorias  delineadas  para  o 
progresso  do  transporte  hidroviário  deve  visualizar,  também,  os 
empreendimentos  hidrelétricos,  a  preservação  dos  mananciais  de  água 
doce, dentre outros.

10

C16

Normas vigentes  limitam desenvolvimento do transpor te  hidroviário 
nacional  –  As  diversas  normas  vigentes  sobre  o  assunto  necessitam 
aprimoramentos,  visando  diminuir  os  aspectos  conflitantes  entre  o 
necessário desenvolvimento e fatores relativos ao licenciamento ambiental 
de intervenções hidroviárias. Tal conflito vem dificultando, atrasando e/ou 
impedindo gestões importantes para a evolução da atividade e a geração 
de empregos.

10

C17

Necessidade de maior conhecimento das condições de navegabilidade 
– Outro  objetivo  que  vem  sendo  buscado  pela  Política  Nacional  de 
Transporte  Hidroviário  é  o  maior  conhecimento  das  condições  de 
navegabilidade. O conhecimento dos níveis históricos de água, bem como 
dos dados batimétricos em rios e lagos permitem a identificação detalhada 
dos pontos críticos e obstáculos à navegação. Estas informações são de 
fundamental  importância para a definição da abrangência e do custo de 
intervenções de dragagem, derrocamento,balizamento e sinalização. 

10

C18

Utilização  da  Marinha  do  Brasil  na  formação  de  prof issionais 
especializados –  O Ministério dos Transportes tem contado com o apoio 
da Marinha do Brasil na qualificação de profissionais, por intermédio das 
Capitanias  dos  Portos,  visando  atender  à  demanda  reprimida  de 
trabalhadores para o transporte hidroviário. Tal situação tem ocorrido pela 
identificação de que vários cursos privados cancelaram suas atividades por 
não  apresentarem  procura  satisfatória.  Logo,  o  Governo  Federal  tem  a 
preocupação de que a oferta de pessoal qualificado não consiga atender à 
demanda prevista para a navegação interior nos próximos anos.

10
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C19

Plano Hidroviário Estratégico (PHE) –  Recentemente o Governo Federal, 
por  intermédio  do  Ministério  dos  Transportes,  lançou  o  PHE  com  a 
finalidade de melhorar o setor de transporte hidroviário Interior, bem como 
da expansão da sua malha. O Plano em questão é financiado pelo Banco 
Mundial e visa o aumento de cargas de atuais 25 milhões para 120 milhões 
de  toneladas  até  2031.  As  hidrovias  beneficiadas  são:  Amazonas  e 
Solimões,  Paraná-Tietê,  São  Francisco,  Madeira,  Tapajós,  Tocantins, 
Paraguai e Hidrovias do Sul (Rio Grande, Jacuí, Taquari, Cachoeira do Sul 
e Lagoa dos Patos).

15

C20

Carência de intermodalidade com outros sistemas de transporte no 
interior  – O interior do Brasil ainda carece de maior integração regional, 
proporcionada pela existência de rodovias e ferrovias que liguem centros 
urbanos e/ou centros produtores de matérias-primas aos portos fluviais e 
marítimos. Esta situação acaba limitando o desenvolvimento do transporte 
hidroviário nacional e penalizando o progresso do país.

15

C21

Transporte  deficiente  de  passageiros  na  Região  Amaz ônica  –  A  Região 
Amazônica,  como  é  de  conhecimento  público,  possui  em  suas  embarcações  a 
forma  na  qual  a  população  consegue  se  deslocar  entre  as  cidades  ribeirinhas. 
Entretanto, as condições precárias dos meios fluviais (higienização, manutenção, 
sistemas  de segurança)  geram grande desconforto  e  insegurança aos  usuários. 
Face o exposto, a Agência Nacional de Transportes Aquaviário (Antaq) desenvolve 
projetos para minimizar os problemas correntes.

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)
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(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


