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 CPS
CP/ECEME – 2013

 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

“A incidência de obesidade entre os brasileiros aumentou 54% entre 2006 e 2012. De acordo com pesquisa do Ministério da  
Saúde (...), esse mal atinge 17,1% da população do país. Em 2006, o porcentual era de 11,6%. Nesses seis anos, em nenhum  
momento  houve  recuo  no  avanço  dos  índices  de  obesidade.”  (Fonte:  Gazeta  do  Povo,  disponível  em 
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1403478)

Considerando a citação acima,  analisar  as causas e consequências da obesidade no Brasil,  concluindo 
sobre as possíveis ações a serem adotadas pelo governo federal para minimizar tal fato. 
 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 

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

M13

Elaboração da 
síntese coerente 

com as conclusões 
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

 Aluno nº
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desempenho

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

M15

Conclusão 
baseada  nos 

aspectos 
desenvolvidos 

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.

10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias 
tem suporte na introdução ou no 

desenvolvimento
2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias con stantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

 * A critério do oficial responsável pela correção,  caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estab elecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver 
menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas 
ideias

C1
A  obesidade  é  caracterizada  pelo  acúmulo  excessivo  de  gordura 
corporal nas  pessoas.  Para  o  diagnóstico  em  adultos,  o  parâmetro 
utilizado mais comumente é o do Índice de Massa Corporal (IMC). 

15

C2
O  Brasil  tem cerca  de 18 milhões de pessoas  consideradas  obesas. 
Somando o total de indivíduos acima do peso, o montante chega a 70 
milhões, o dobro de há três décadas atrás. 

10

C3
Os resultados  dos  estudos  epidemiológicos  obtidos  na  última  década 
apontam a obesidade como importante condição que predispõe à maior 
morbidade e mortalidade. 

10

C4

Os  danos causados pela obesidade  são enormes, como dificuldade 
para  respirar  e  caminhar,  problemas  na  pele,  além  de  favorecer  o 
aparecimento de outras doenças como as cardiovasculares,  diabetes e 
alguns tipos de câncer. 

10

C5

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF),  realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia  e Estatística (IBGE) foi  detectado um 
aumento considerável na porcentagem de adolescentes com excesso 
de peso .  Quanto à obesidade infantil,  metade das crianças brasileiras 
(47,8%) entre 5 e 9 anos são obesas ou estão com sobrepeso.O índice é 
causado principalmente, pela má alimentação e pelo sedentarismo

10

C6

O  governo  federal,  por  meio  do  Ministério  da  Saúde,  elabora  um  plano  de 
combate  à  obesidade  focado  na  promoção  de  atividades  físicas  e  na 
alimentação saudável, e campanhas contra a obesidade infantil (Semana Saúde 
na Escola).

10

C7 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

C8

Quanto à alimentação , pesquisa do Ministério da Saúde revela que 34,6% dos 
brasileiros  comem  em  excesso  carnes  com  gordura  e  mais  da  metade  da 
população  (56,9%)  bebe  leite  integral  regularmente.  Além  disso,  29,8%  dos 
brasileiros  consumem  refrigerantes  pelo  menos  cinco  vezes  por  semana, 
tornando esses fatores como os principais responsáveis do excesso de peso e 
da obesidade no Brasil. 

15

C9 O sedentarismo , pela falta de atividade física, é uma condição necessária para 
o ganho de peso em excesso. 10   

C10

A partir do primeiro ano de  idade,  as pessoas já podem desenvolver casos de 
obesidade  com  tendência  maior  à  hiperplasia  adipositária  e  com  maior 
propensão  à  resistência  na  vida  adulta.  Ao  envelhecer,  a  massa  muscular 
corporal tende a diminuir, bem como o gasto energético, favorecendo o ganho de 
peso.

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

Ide ias

C11
A obesidade genética , quando caracterizada, tem o excesso de peso na 
infância  relacionado  ao  histórico  familiar.  As  chances  são  grandes 
quando os pais também são obesos.

10

C12

O ganho de peso pode ser de fundo emocional,  quando o aumento se 
dá  em  momentos,  normalmente,  em  que  as  pessoas  estão  tristes, 
estressadas  ou  nervosas,  passam  a  comer  demasiadamente.  O  fator 
emocional  é  um  predisposto  à  obesidade  e,  quando  associado  a 
medicamentos, a causa se torna mais forte.

10

C13

A renda familiar também influencia a prevalência de excesso de peso e 
obesidade.  Entre  as  famílias  mais  pobres,  o  excesso de  peso atinge 
36,9% dos homens e 45% das mulheres adultas. Já entre as famílias 
mais ricas o excesso de peso acomete 61,8% dos homens e 47,4% das 
mulheres adultas. 

10

C14
Na  gravidez  há  uma  maior  tendência  em  ganho  de  peso  em 
determinadas mulheres. Após o parto, às vezes fica difícil perder peso, 
podendo levar ao sobrepeso ou obesidade.

10

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

                                  Conclusão Parcial

C16

 As causas do aumento da obesidade no Brasil sofrem a influência dos 
maus hábitos de alimentação e a ingestão de bebidas calóricas, aliadas 
a  falta  de  atividades  físicas  regulares  e  a  diminuição  da  queima  de 
gorduras  com  o  avanço  da  idade.  A herança  genética  e  o  estresse 
causado pelas condições de vida enfrentadas pela população favorecem 
o aparecimento da obesidade e do sobrepeso.

15

b. Consequências

C17

Segundo a OMS, a pressão alta (hipertensão ), causada pela obesidade, 
é  responsável  por  45% dos  ataques  cardíacos  e  51% dos  acidentes 
vasculares cerebrais. Hoje, no Brasil,  um em cada três brasileiros em 
idade adulta sofre com a pressão arterial elevada. 

10

C18 Pessoas acima do peso, principalmente as obesas, têm mais chances de 
sofrer infartos e derrames cerebrais . 

10

C19 Mesmo antes de caracterizada a obesidade, o excesso de peso já pode 
causar diabetes e outras doenças crônicas. 

10

C20  A  discriminação  que os adultos obesos sofrem normalmente afeta a 
autoestima e causa problemas psicológicos, como depressão.

10

C21

A obesidade infantil  pode comprometer o crescimento da criança. Ela 
está sujeita a problemas na coluna, nos joelhos e pode ter “pé chato”. 
Além  das  complicações  ortopédicas,  o  lado  emocional  das  crianças 
também pode ser comprometido. 

10

C22

Como consequência da obesidade infantil, existe o risco de depressão, 
de baixa confiança e de “ bullying” . É justamente no momento em que 
a personalidade da criança está sendo formada, o que pode gerar um 
comprometimento profundo e duradouro. 

10

C23

O  tratamento  de  crianças  acima  do  peso  deve  ser  com  cuidados 
especiais ,  pois  o  uso  de  medicamentos  não  deve  comprometer  o 
crescimento e,  como consequência,  gastos  consideráveis  de recursos 
pela saúde pública. 

10

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

                              Conclusão Parcial

C25

As pessoas obesas e com sobrepeso sofrem as consequências desta 
situação na forma de doenças patológicas que podem causar óbitos. As 
doenças tais como, hipertensão (pressão arterial alta), cardiopatia aguda, 
diabete, infarto e derrame cerebral são geradas a partir do momento em 
que  as  pessoas  atingem  a  obesidade  com  um  grau  de  risco  que 
ocasiona  as  mesmas.Os  jovens  e  crianças  obesas  podem  ter  sua 
formação de  personalidade e seu crescimento comprometido causados 
pelo ”bulling”. 

15
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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%)

Ideias

C26 A obesidade é uma doença que constitui um importante fator de risco para 
o aparecimento, desenvolvimento e agravamento de outras patologias.

10

C27

Os maus hábitos alimentares,  a ingestão exagerada de refrigerantes,  o 
sedentarismo,  além  de  fatores  genéticos  e  emocionais  por  parte  dos 
brasileiros geram o alto índice de obesidade, predispondo à morbidade e 
mortalidade.

10

C28
Para o tratamento da obesidade é fundamental uma redução no consumo 
de  calorias,  ter  bons  hábitos  alimentares  e  fazer  escolhas  saudáveis, 
juntamente com a prática de atividade física regular.

10

C29

O  Ministério  da  Saúde  criou  a  "Linha  de  Cuidados  Prioritários  do 
Sobrepeso e da Obesidade no Sistema Único de Saúde (SUS)", prevendo 
atividades desde a Atenção Básica para o cuidado do excesso de peso e 
outros fatores de risco que estão associados ao sobrepeso e à obesidade, 
até o atendimento em serviços especializados. 

15

C30

O acordo entre Ministério da Saúde e indústria alimentícia prevê a redução 
gradual  do  teor  de  sódio  em alimentos processados  e  industrializados, 
oferecendo à população uma alimentação mais saudável e prevenindo a 
ocorrência de doenças na população, sobretudo, entre os mais jovens.

15

C31  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)

(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)
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(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

  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.
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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

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


