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DPS
CP/ECEME – 2014

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

                
 GEOGRAFIA

                                                                                       

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

Estudar  as vantagens e  os  óbices  decorrentes do desenvolvimento  do processo de reforma agrária  para  a 
sociedade brasileira, concluindo sobre a influência destes aspectos na produtividade do setor agrícola nacional.

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  o  l      v  i  m      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  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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

M13
Elaboração 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



2

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 co nstantes do barema
    - 50 (cinquenta) 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 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

O processo de reforma agrária no Brasil tem seu maior desenvolvimento a 
partir  de meados do século XX, mais especificamente, com a criação da 
Superintendência Regional de Política Agrária (SUPRA) em 1962 e com a 
aprovação da Lei nº 4504 – Estatuto da Terra – em vigor desde 1964. Esta 
vem  ajustar  procedimentos,  que  não  estavam  claros  na  Lei  das  Terras 
(1850) e nos princípios das sesmarias, ambos da época colonial.

10

C2

Desde meados do século passado até os dias atuais, o Governo Federal 
brasileiro tem convivido com êxitos e óbices, a fim de equilibrar o histórico 
embate entre a regulamentação de minifúndios a pequenos agricultores e a 
manutenção da produtividade agropecuária nos latifúndios existentes.

10

C3

A partir de 1970, passa a gerenciar o processo de reforma agrária no Brasil 
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que foi 
concebido com a finalidade de realizar a reforma agrária, manter o cadastro 
nacional de imóveis naturais e administrar as terras públicas da União. De 
1987  a  1989,  durante  pequeno  período  de  extinção  do  INCRA,  os 
processos  de  reforma  agrária  foram  conduzidos  pelo  Ministério  da 
Agricultura.

10

C4
A  atual  estrutura  fundiária  brasileira  é  caracterizada  pela  agricultura 
visando à exportação e o mercado interno nos latifúndios e da presença da 
agricultura de subsistência nos minifúndios.

10

C5

Em busca de otimizar êxitos e superar obstáculos, o processo de reforma 
agrária no Brasil  possui,  atualmente, os seguintes objetivos estratégicos: 
implantar modelos sócio-econômicos compatíveis com as potencialidades e 
biomas  de  cada  região  do  país,  fomentar  a  integração  espacial  dos 
espaços, manter as atuais reservas ambientais, recuperar e desenvolver de 
forma sustentável os milhares de assentamentos existentes e recrudescer 
a atividade agrícola nacional.

5

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%)

Ideias

a.Vantagens  decorrentes  do  processo  de  reforma  agrá ria  para  a 
sociedade brasileira

C7

Regulamentação da atividade  – Embora a evolução da reforma agrária 
não possua a velocidade evolutiva desejada no Brasil, é incontestável que 
o Estatuto da Terra de 1964, a criação do INCRA em 1970 e os artigos que 
tratam  da  Política  Fundiária  da  Constituição  de  1988,  normatizaram 
diversos  procedimentos  até  então  ineficientes,  o  que  contribui  para  a 
legalização de ações governamentais e cria bases políticas sólidas para o 
futuro desenvolvimento da reforma agrária, assim como, para o atingimento 
dos objetivos estratégicos estabelecidos.

10

C8 Aumento de produção nos latifúndios  – A desapropriação de terras improdutivas 
tem forçado proprietários, em particular, de grandes propriedades a cultivar mais e 
melhor  suas  terras,  o  que  gera  como  consequência  o  aumento  da  produção 
agrícola a ser comercializada no mercado interno e externo.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Ideias

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Ideias

C9

Transferência de tecnologia por empresa estatal –  A assistência técnica 
executada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) a 
diversos assentamentos no Brasil está sendo fundamental para difusão de 
diversas tecnologias capazes de aumentar a produtividade da agricultura 
familiar.  Esta  ação  está  inserida  no  Programa  de  Apoio  Científico  e 
Tecnológico aos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária (PACTO), 
gerenciado pelo INCRA.

10

C10

Plano  Safra  2014/2015  –  Em  maio  deste  ano,  o  Governo  Federal 
aumentou,  substancialmente,  a  linha  de  crédito  destinada  às  famílias 
assentadas  e/ou  agricultores  familiares.  Este  Plano  denominada  Safra, 
possibilitará, a juros menores, o empréstimo de recursos para aquisição de 
máquinas,  equipamentos  e  sementes  podendo,  assim,  ampliar  suas 
produções.

10

C11

Investimento na educação dos assentados  – O Programa Nacional de 
Educação  na  Reforma  Agrária  (Pronera)  é  uma  política  do  Governo 
Federal, instituída pelo Decreto nº 7352, de 4 de novembro de 2010, que 
visa  proporcionar  melhoria  educacional  aos  jovens  e  adultos  de 
assentamentos  rurais,  em  especial,  na  alfabetização  e  na  qualificação 
técnica  de  assentados,  em  busca  da  inclusão  social  e  do  aumento  de 
produtividade no campo.

10

C12

Regulamentação do Módulo Rural –  A regulamentação do conceito de módulo 
rural, que advém do significado do termo propriedade familiar previsto no Estatuto 
da Terra e significa o menor pedaço de terra necessária para o desenvolvimento de 
atividades agrícolas, contribui positivamente para a produtividade do setor agrícola 
nacional, assim como, para a estabilidade econômica e o bem estar do agricultor, 
visando  progresso  econômico.  Tal  fato  se  dá  por  ser  proibido  por  lei  o 
desmembramento e/ou divisão de imóvel rural em área de tamanho inferior ao de 
um módulo rural, estipulado pelo INCRA.

10

C13

Impossibilidade  de  desapropriação  de  terras  produti vas  –  A  atual 
Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 185, estabelece ferramenta 
importante  para  manutenção  da  produção  agrícola  no  campo.  Esta 
legislação  proíbe  a  desapropriação,  para  fins  de  reforma  agrária,  de 
propriedades produtivas, dando segurança jurídica aos agricultores.

10

C14

Surgimento de Cooperativas pelo Brasil –  Outra vantagem advinda do processo 
de reforma agrária nacional foi o surgimento de cooperativas ao longo do Território 
Nacional,  algumas patrocinadas pelo Governo  Federal,  outras  fruto  de iniciativa 
coletiva das próprias comunidades. Esta situação torna-se importante por dar vazão 
ao excesso agrícola produzido, gerando renda aos agricultores.

10

C15

Aumento  da  produtividade  com  a  mecanização  da  lavou ra  – A 
facilidade  de  crédito  disponibilizado  pelo  Governo  Federal  para 
desenvolvimento,  principalmente,  dos  assentamentos  envolvidos  na 
reforma  agrária,  produziram  aumento  nas  produções  agrícolas,  face  à 
mecanização de diversos processos de cultivo e plantação.

10

Conclusão Parcial

C16

Observa-se que o principal ganho com o processo de reforma agrária no 
Brasil foi a regulamentação da atividade, por intermédio de compêndio de 
leis, planos e ações implantados desde meados do século passado. Estes 
fatos  estão  servindo  para  evitar  atos  ilícitos  no  campo,  assim  como, 
aumentar a produtividade agrícola rural.

10

b.Óbices  decorrentes  do  processo  de  reforma  agrária  para  a 
sociedade brasileira

C17

Conflito  social  no  campo  –  A  forma  lenta  do  desencadeamento  da 
reforma agrária no Brasil, associada a forte ideologia existente no seio dos 
movimentos de luta pela terra, tornam as regiões de assentamentos em 
eterno  ambiente  conflituoso  entre  as  massas  sociais  e  os  órgãos  de 
segurança pública  e  proprietários  de  terras,  prejudicando,  dentre  outros 
aspectos, a  produção agrícola da área em litígio.

15

C18 Êxodo rural –  Em que pese a quantidade de assentamentos em território 
nacional  ter  aumentado,  na  sua  grande  maioria,  não  tem  havido  a 
disponibilização às famílias beneficiadas da infraestrutura necessária para 
manter-se no campo, assim como, para produzir.  Desta forma, este fato 
ocasiona o êxodo rural de parcela considerável para a periferia de grandes 
centros urbanos.

10
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C19

Diminuição de postos de trabalho  – Se de um lado a mecanização da 
lavoura produziu aumento da produção agrícola,  por  outro lado gerou a 
diminuição  de  postos  de  trabalho  no  campo  brasileiro,  interferindo, 
negativamente,  em aspectos  psicossociais  da  sociedade  rural  (pobreza, 
violência,  etc).

10

C20

Planos de contingência incipientes em caso de grand es intempéries  – 
Os planos e ações referentes ao desenvolvimento do processo de reforma 
agrária permeiam, sem dúvida, pela necessidade de evolução da produção 
agrícola.  Entretanto,  fatores  climáticos  adversos  são  incontroláveis  e 
responsáveis  por  insucessos nesta caminhada.  Fatos recentes como as 
secas do Nordeste e do interior paulista e das enxurradas no Estado do Rio 
Grande do Sul demonstraram que os Planos de Contingência para estas 
situações têm sido incipientes para a subsistência das atividades agrícolas.

10

C21

Desamparo de encargos sociais para os trabalhadores  temporários  – 
Dentro  do  escopo  do  processo  de  reforma  agrária,  surge  em  1963  o 
Estatuto  do  Trabalhador  Rural  (ETR),  que  previa,  dentre  outras  coisas, 
alguns direitos  trabalhísticos aos trabalhadores rurais.  Entretanto,  desde 
aquela época, alguns donos de terras produtivas têm preferido contratar 
trabalhadores  temporários,  de  acordo  com  a  sazonalidade  de  suas 
colheitas, diminuindo os encargos sociais destas classes.

10

C22

Surgimento das fazendas especializadas  utilizando grande quantidade 
de produtos  químicos  –  O  estímulo  dado  neste  processo  de  reforma 
agrária à produção para comercialização por intermédio de cooperativas, 
associado  ao  histórico  agroexportador  brasileiro,  fez  surgir  as  fazendas 
especializadas em determinados cultivos. A não rotatividade de plantações 
heterogêneas  esgota  mais  rapidamente  a  terra  e  obriga  a  utilização de 
diversos  produtos  químicos,  maléficos  à  saúde  da  sociedade,  embora 
mantenha o mesmo ou até maior o nível de produtividade.

10

C23

Aumento  do  desmatamento  da  Floresta  Amazônica  –  O 
desenvolvimento dos assentamentos situados nas Regiões Norte e Centro-
Oeste  não  têm  sofrido  fiscalizações  adequadas,  principalmente,  por 
escassez de agentes públicos nos órgãos governamentais, como o INCRA. 
Desta maneira, estas regiões rurais têm contribuído para o desmatamento 
da Floresta Amazônica.

10

C24

Aumento da inflação derivada da insegurança aliment ar – O processo 
de reforma agrária no Brasil busca inserir as pequenas unidades rurais no 
bojo,  principalmente,  de  cooperativas,  a  fim  de  atender  à  demanda  do 
comércio  internacional  de  commodities.  Entretanto,  o  mercado  interno 
acaba tendo redução considerável na oferta de produtos alimentares, o que 
vem provocando grande aumento do valor nos artigos agrícolas. 

10

Conclusão Parcial

C25

Pode-se  observar,  então,  que  os  óbices  decorrentes  do  processo  de 
reforma agrária,  em sua grande maioria,  não  solucionam  os  problemas 
psicossociais e econômicos da sociedade brasileira,  além de reduzirem, 
em muitos casos, a produção agrícola nacional.

10

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C26

O processo de reforma agrária no Brasil, principalmente a partir de meados 
do século passado, esteve presente na preocupação da políticas públicas 
de todas as esferas governamentais. Porém, os passos dados não foram, 
ainda,  suficientes  para  equilibrar  problemas  que  afetam  à  sociedade 
brasileira e a produção agrícola nacional.

15

C27

No que tange aos aspectos positivos, nota-se que, apesar de muito a fazer, 
foram produzidas diversas leis e criados diversos projetos governamentais 
nas últimas décadas que contribuem para a regulamentação das atividades 
e tentam estimular o aumento da produção agrícola.

15

C28 No que tange aos aspectos negativos, vê-se que os constantes embates 
entre os movimentos de luta pela terra e os grandes agricultores não têm 
evoluído a questão fundiária nacional,  além de, em alguns casos, terem 
contribuídos  para  a  redução  de índices  sócio-econômicos  da  sociedade 
brasileira.

15
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C29

A  reforma  agrária  no  Brasil  vem  evoluindo  à  doses  homeopáticas. 
Diferenças radicais de ideologia e histórico de diversas beligerâncias entre 
as  partes  estão  na  base deste  insucesso,  o  que acaba prejudicando a 
melhoria  da  qualidade  de  vida  do  povo  rural  brasileiro,  assim  como, 
limitando o crescimento da produção agrícola do país. 

15

C30 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. 
   

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)

(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
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O    (Valor 4 ,0)

Apresentar  as  consequências  das  migrações  internas  no  Brasil,  a  partir  da  década  de  1960,  para  a  atual 
distribuição da população no território nacional.

  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

   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 estab elecido 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 Brasil no século passado, era conhecido como um país rural. 5

C2 Em 1970, possuía aproximadamente 93 milhões de habitantes. Sendo 56% 
na área urbana e 44% na área rural.

5

C3
O Brasil possui hoje, aproximadamente, 201 milhões de habitantes, com 85% 
dos  brasileiros  vivendo  em  áreas  urbanas,  mas  com  baixa  densidade 
demográfica, apenas 23,6 hab/km².

5

C4 No Brasil a distribuição da população pelas regiões Norte(N), Nordeste(NE), 
Sudeste(SE), Centro-Oeste(C0) e Sul(S) é muito irregular. 

5

C5
As  migrações  internas  no  Brasil  determinaram  a  ocupação  do  território 
nacional. No começo do século XXI, a região CO, por causa do agronegócio, 
foi a região que mais recebeu imigrante.

10

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

C7
A concentração demográfica na Região  Sudeste.  O processo foi o resultado dos 
fatores de atração surgidos com a urbanização acelerada do Rio de Janeiro e São 
Paulo. Como consequência pode-se citar os atuais problemas com o transporte, a 
segurança e a saúde nas grandes áreas metropolitanas.

20
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Desenvolvimento

(80% a 90%)

C8

A diminuição da população rural no Brasil.  O Brasil, a partir da década de 
1960, deixou progressivamente de ser um pais agrário-exportador e tornou-se 
um país urbano-industrial.  Como consequência ocorreu uma diminuição da 
população economicamente ativa no campo.

20

C9

A expansão da fronteira agrícola para a Amazônia. A população da região 
N saltou de 3.6 milhões de habitantes em 1970 para 5,8 milhões em 1980 e 
para  10  milhões  em  1990.  Como  consequência  registrou-se  o elevado 
desmatamento no Estado de Rondônia e a explosão populacional no Estado 
de Roraima, passando de 29 mil habitantes, em 1960, para 216 mil em 1990.

25

C10

A  concentração  da  migração  na  Região  Centro-Oeste  d urante  as 
décadas de 1960 e 1970.   A região CO apresentou o maior  crescimento 
populacional da década. Em 10 anos cresceu 152%.  Tal situação contribuiu 
para o atual desenvolvimento da área.

20

C11

O  crescimento  absoluto  e  relativo da  população  urba na. As  cidades 
médias e grandes se tornaram o destino de muitos migrantes oriundas do 
campo. Como consequência pode se registar o fenômeno conhecido como 
“inchaço urbano”.  

20

C12 A ocupação  de  Brasília.   A construção  de  Brasília  deu continuidade a 
marcha para a região  CO, propiciando o crescimento de Cuiabá e Goiânia.

20

C13
A migração de retorno:  A tendência de retorno as áreas de origem é uma 
consequência do saturamento das grandes cidades e do surgimento de novas 
oportunidades nos municípios de médio e pequeno porte. 

20

C14

Queda da migração para o Sudeste.  A queda do movimento migratório 
interno em direção à região SE, motivada pela oferta de incentivos fiscais das 
outras regiões. Como consequência registramos,por exemplo, a diminuição 
diminuição do crescimento da população do município de São Paulo.

20

C15
A desigual distribuição da população brasileira no território.  A região N 
possui 4,4 hab/km²; a região NE 35,9 hab/km²,  A região SE 91,4 hab/km², a 
região CO 9,3 hab/km² e a região S 49,9 hab/km².

20

C16

O  crescimento  da  população  nas  cidades  médias.  As  indústrias  dos 
Estados  de  São  Paulo,  Minas  Gerais  e  Rio  de  Janeiro  migraram  para  o 
interior, aumentando a população das cidades médias.  Como consequência 
podemos citar a desconcentração populacional das grandes cidades.

25

C17 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. 
  

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)
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(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. 
Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 5 (4)
E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

OBS: (1) Grau mínimo.  (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item 
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4.00

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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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2014

MÉTODO E CONHECIMENTO
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu ideias  sem ligação de causa e efeito  com o 
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa 
(impessoalidade). 22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme 
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de 
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução 
de questões preconizada na publicação método e nas 
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão 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).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não atentou que na questão  do  ND COMPREENSÂO 
NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, exceto quando 
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do 
desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu  introdução  contendo  poucas  ideias 
consideradas válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o 
desenvolvimento. 32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira 
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo 
a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira 
inapropriada.

40
Redigiu  frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil 
compreensão. 50

Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o 
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não  colocou  entre  aspas  palavras  em  idioma 
estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

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


