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DPS
CP/ECEME – 2014

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

                
GEOGRAFIA

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

“  O desenvolvimento socioeconômico da Região Norte é uma questão nacional estratégica que se relaciona com a exploração dos 
recursos da Amazônia brasileira. A região, que conta com mais de 15 milhões de pessoas, que produzem 5% do PIB brasileiro, ainda é defasada em  
muitos indicadores sociais.” (Fonte: Terra, Lygia; Araújo, Regina; Guimarães, Raul Borges; Geografia Conexões, volume único, 2013.)”

Analisar as potencialidades e os desafios relacionados ao desenvolvimento da Amazônia Legal, concluindo sobre 
os reflexos deste na preservação dos recursos naturais da região.

 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  to  
(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 como 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

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

 Aluno nº
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desempenho

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

O desenvolvimento da Amazônia Legal envolve, atualmente, a exploração 
de diversos recursos naturais estratégicos, a busca pelo aprimoramento de 
índices socioeconômicos regionais e a tentativa de real integração da área 
ao Brasil, fatos estes visualizados por intermédio de suas potencialidades e 
pelos obstáculos a serem superados.

10

C2

A  Amazônia  Legal  engloba área  de  09  (nove)  Estados  da  Federação 
Brasileira (Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins e 
parte dos Estados do Mato Grosso e Maranhão), correspondendo a cerca 
de 60 (sessenta) % do território nacional.

15

C3

A  Amazônia  Legal  é  detentora  de  inúmeras  riquezas  minerais  e 
biodiversidades, ainda não exploradas, além de ser o mais extenso bioma 
brasileiro,  possuir  1/3 das Florestas Tropicais Úmidas e 20 (vinte)  % de 
toda a água potável do planeta.

10

C4

O  choque  entre  o  desenvolvimento  natural  da  Amazônia  Legal  e  a 
preservação  de  seus  recursos  naturais  estratégicos  está  pautado  na 
potencialidade  destes  de  incrementarem  os  índices  sócioeconômicos 
regionais e nos reflexos à preservação dos citados recursos.

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%)

Ide ias

a. Potencialidades ao desenvolvimento da Amazônia L egal

C6

O mercado de bens minerais  no Brasil movimenta cerca de R$ 40 bilhões 
por  ano.  A  Amazônia  Legal,  com  destaque  para  o  Estado  do  Pará, 
representa  quase  ¼ do  total  nacional,  principalmente,  minério  de  ferro, 
bauxita e minério de manganês.

15

C7

O solo propício à plantação de soja vem contribuindo para a expansão da 
fronteira  agrícola  nacional  na  parte Norte  dos  Estados  de Rondônia  e 
Mato  Grosso  e  ao  Sul  do  Estado  do  Amazonas,  gerando  aumento  na 
produção  destes  commodities  e  favorecendo  os  índices  econômicos 
regionais.

10

C8

A  Amazônia  Legal  é  detentora  de  aproximadamente  20  (vinte)  %  das 
reservas  mundiais  de  água  doce .  Além  disso,  os  rios  amazônicos 
possuem grande capacidade de geração de energia. Desta forma, a região 
mostra  grande potencialidade para futuras demandas de água potável e 
incremento de energia hidrelétrica.

15

C9 A prorrogação da  licença  da  Zona Franca  de  Manaus  até  2023,  podendo ser 
ampliada,  a  curto  prazo,  até  2073,  inclusive  para  outros  estados  da Amazônia 
Legal, gera outra potencialidade à região, no momento que mantém a geração de 
empregos, otimiza a economia regional e estabelece atividade comercial benéfica à 
manutenção da Floresta Amazônica.

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

Ide ias

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

Ide ias

C10

Considerada por muitos geólogos como a região de maior biodiversidade 
do mundo, a Amazônia Legal possui, aproximadamente, 1/3 das florestas 
latifoliadas mundiais, cerca de 60000 espécies de plantas, 300 espécies de 
mamíferos, 2,5 milhões de espécies de insetos e 2000 espécies de peixes, 
o  que  coloca  a  área  como  estratégica  no  tocante  à  pesquisa  em 
biotecnologia, química, farmacêutica e cosméticos.

10

C11

Em face da imensa quantidade de seres animais e vegetais presentes na 
Amazônia Legal, outra potencialidade da região são os grandes estoques 
de  biomassa ,  advindos  de  diversas  matérias-primas  como resíduos  de 
madeira,  produzindo  o  carvão  vegetal,  e  alguns  tipos  de  plantas 
fundamentais para a geração de energia.

10

C12

Outro  fator  de  grande  relevância  é  a  enorme  quantidade  de  nióbio 
existente na Amazônia Legal. O Brasil detém cerca de 97 (noventa e sete) 
%  deste  mineral  estratégico,  sendo  que  só  em  São  Gabriel  da 
Cachoeira/AM estão localizados, aproximadamente, 12 (doze)%. O Nióbio 
é  indispensável  nas  indústrias  nuclear  e  espacial  e  importante  para 
produção de condutores e equipamentos médicos. 

10

C13

Diversos  produtos  vegetais  sinalizaram  serem  importantes  matérias-
primas  para  futuros  produtos  das  indústrias  de  cosmética,  nutrição, 
farmacêutica  e  fitoterápica.  Podem  ser  citados  os  óleos  dos  seguintes 
vegetais: açai, cupuaçu, andiroba, castanha do pará, maracujá e buriti.

10

Conclusão Parcial

C14

Em face do exposto, observa-se que a gama de potencialidades presentes 
na  Amazônia  Legal  é  enorme,  capazes  de  alavancar  a  sociedade  e  a 
economia regional a patamares muito superiores. Entretanto, a exploração 
predatória  de  recursos  minerais,  recursos  vegetais,  da  água  doce e  da 
agricultura  podem  provocar  danos  irreversíveis,  comprometendo  a 
sustentabilidade destes para futuras gerações.

10

b. Desafios ao desenvolvimento da Amazônia Legal

C15

Na contramão do objetivo estratégico nacional de integração econômica 
e logística sul-americana  baseado no Pacto Andino com o Mercosul, em 
particular  no referente ao fortalecimento do “Eixo do Amazonas”  (Brasil, 
Colômbia, Equador e Peru), observa-se a quase inexistência de ligações 
rodoviárias que permitam ligação para com o Pacífico, a fim de otimizar o 
desenvolvimento regional.

10

C16

A  questão  da  malha  rodoviária  impõe  outro  problema,  o  da  integração  da 
Amazônia Legal com outros centros consumidores do p aís,  em particular, as 
Regiões Centro-Oeste e Sudeste. Exemplo típico é o isolamento físico de Manaus, 
tornando os custos logísticos bem elevados. O projeto de pavimentação da BR-319 
(Porto  Velho-Manaus)  pretende  viabilizar  esta  conexão  entre  a  metrópole  da 
Amazônia Ocidental e o vetor de ocupação estabelecido em Rondônia.

10

C17

Outro  desafio  ao  desenvolvimento  da  Amazônia  Legal  está  no  embate 
existente  entre  as  correntes  humanas  pró  e  contra  a  construção  de 
usinas  hidrelétricas  na  área.  O  alagamento  de  terras  indígenas  e  a 
extinção  de  fauna/flora  são  citados  como  fatores  desfavoráveis  e  vêm 
dificultando  o  prosseguimento  das  obras  de  Belo  Monte  (Pará),  assim 
como, Jirau e Santo Antônio (Rondônia).

10

C18

Apesar do combate contínuo do Governo Federal ao  desmatamento da 
Amazônia  Legal ,  os  índices  de  devastação  continuam  altos, 
principalmente, ao Sul do Pará e Amazonas e no Norte dos Estados de 
Rondônia e Mato Grosso. Este fato vem gerando cada vez mais limitações 
ao desenvolvimento regional por intermédio de legislações e fiscalizações, 
que tentam dar sustentabilidade aos processos evolutivos.

15

C19 As  Organizações  Não-Governamentais  (ONG) ,  presentes  na  área,  declaram 
atuar na defesa do meio ambiente e dos direitos indígenas na Amazônia, mas, por 
não serem controladas de forma adequada, por vezes estão relacionadas ao tráfico 
de drogas, de armas e de pessoas, à lavagem de dinheiro e até a espionagem 
internacional,  com  possível  levantamento  de  recursos  minerais  e  vegetais  da 
região. Esta parcela que atua às margens da lei, acaba trazendo diversos prejuízos 
socioeconômicos, consequentemente, limitações ao desenvolvimento da Amazônia 
Legal.

10
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C20

A  questão  da  biopirataria ,  por  intermédio  do  contrabando  de  diversas 
formas  de  vida  da  flora  e  da  fauna  amazônicas  e  sua  posterior 
patenteação,  além  da  apropriação  e  monopolização  dos  conhecimentos 
das populações tradicionais no que se refere ao uso dos recursos naturais, 
também provoca óbices socioeconômicos à área.

10

C21

O baixo nível educacional dos integrantes da Amazônia Legal contribue, 
de  maneira  desfavorável  ao  desenvolvimento  regional,  à  medida  que 
coloca no mercado de trabalho mão-de-obra desqualificada. Tal fato pode 
ser  constatado  na  região  pela  grande  evasão  escolar  do  ensino 
fundamental, baixa média nacional de frequência do ensino médio, índices 
pequenos  no  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (Enem)  e  pouca 
disponibilidade de escolas técnicas e universidades.

10

C22

Outro desafio ao processo de desenvolvimento da Amazônia Legal está no 
controle da mineração predatória , que afeta a sustentabilidade de alguns 
importantes rios da região. Em particular no Amapá e Sul do Pará, grandes 
mineradoras e mineradores avulsos estão sendo responsáveis por graves 
danos  socioambientais,  principalmente,  pela  utilização  de  substâncias 
como arsênio, bário e manganês, que contaminam águas e pessoas. Tal 
fato compromete a existência de importantes recursos naturais estratégicos 
por longa data.

10

Conclusão Parcial

C23

Os desafios pormenorizados anteriormente levam a crer que os maiores 
problemas  são  o  fraco  controle  das  atividades  socioeconômicas 
desenvolvidas  na  região  e  a  ausência  de  projetos  governamentais  de 
infraestrutura,  provocando  grandes  limitações  ao  desenvolvimento 
econômico  da  área,  danos  à  saúde  humana  e,  principalmente,  rápida 
deterioração de recursos naturais estratégicos.

10

C24  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

C25

A Amazônia Legal possui, então, uma infinidade de ativos e oportunidades 
para o futuro. Em consequência disto, a exploração das potencialidades 
deve andar alinhada com a superação dos desafios, a fim de se alcançar 
um desenvolvimento favorável para a região.

15

C26

Observou-se,  anteriormente,  que  as  potencialidades  são  inúmeras  e 
valorosas.  Esta imensa área,  detentora  de mais  da metade do território 
brasileiro,  possui  diversos  recursos  naturais  estratégicos,  necessários  à 
sociedade  humana  nos dias  atuais  e  no  futuro.  Ativos,  estes,  que bem 
explorados,  podem  conduzir  a  economia  e  sociedade  local  a  elevados 
índices de desenvolvimento.

15

C27

Os desafios também são muitos, já que se chocam, invariavelmente, com 
interesses  de  determinados  grupos,  principalmente,  os  vocacionados  à 
defesa do meio ambiente e de indígenas. Logo, minimizar estes conflitos, 
reduzindo a níveis sustentáveis de desenvolvimento, torna-se fundamental.

15

C28

Os embates entre as  potencialidades e os desafios da Amazônia  Legal 
geram  reflexos  à  preservação  dos  recursos  naturais.  Atualmente,  a 
repressão  às  atividades  ilícitas  tem  sido  ineficiente,  havendo  uma 
prospecção negativa para o futuro próximo da região.

15

C29  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal 300
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  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

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

Justificar  a distribuição da matriz energética brasileira, destacando  a atual perspectiva de aumento do custo de 
energia elétrica para o mercado interno.
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 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

- 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  possui  a  matriz  energética  mais  renovável  do  mundo 
industrializado com aproximadamente 45% de sua produção proveniente 
de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias 
eólica e solar. Porém, a atual conjuntura indica que precisa aumentar sua 
produção de energia elétrica a fim de que possa crescer economicamente 
de forma sustentável nos próximos anos.

10

C2

A matriz energética é um conjunto de fontes de energia ofertadas num país. 
A matriz brasileira pode ser dividida em fontes renováveis e não-renováveis. 
Cabe frisar que quase metade da energia consumida no Brasil é renovável, 
ou  seja,  proveniente  de  recursos  capazes  de  se  refazer  em  um  curto 
período de tempo.

10

C3

A partir da década de 1960, o Brasil assistiu ao crescimento populacional e 
econômico,  ao  aumento  do  consumo  de  produtos  industrializados  e  a 
expansão das áreas urbanas e agrícolas. Por isso, novos investimentos 
realizados na infraestrutura de energia serão fundamentais para sustentar 
o futuro crescimento socioeconômico e garantir o fornecimento contínuo de 
energia para diversos setores (indústria, serviços e comércio, residências, 
etc).

10

C4 O consumo de hidreletricidade  é  responsável  pela  geração  de mais  de 
75% da eletricidade do País. Vale lembrar que nesse quesito, em relação 
ao total da matriz energética mundial, o Brasil só perde para a China.

5



7

C5
A  seguir  será  justificada a  distribuição  da  matriz  energética  brasileira, 
destacando  a atual perspectiva de aumento do custo de energia elétrica 
para o mercado interno.

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7

O uso de carvão e derivados  –  As usinas termelétricas consomem 85% do 
carvão  produzido  no  país.  As  maiores  reservas  dessa  fonte  estão  no  Rio 
Grande do Sul (90%). Além de gerar um volume insuficiente para o consumo 
interno,  a  dependência  do  carvão  de  origem  externa  é  grande  no  Brasil, 
alcançando cerca de 70% do necessário, encarecendo a produção de energia 
elétrica.

20

C8

O uso de  petróleo  e derivados –  São responsáveis por aproximadamente 
38% da oferta interna de energia no Brasil. Contudo, a dependência externa 
de petróleo vem diminuindo nos últimos 10 anos, dentre outras fatores, pela 
alta produtividade da Bacia de Campos(RJ). Há uma tendência de aumento da 
oferta fruto das recentes descobertas na camada pré-sal, especialmente na 
Bacia  de  Santos  (SP).  Trata-se  de  um  insumo  caro  para  a  produção  de 
eletricidade.

20

C9

Fonte  hidráulica –  Trata-se  da  obtenção  de  energia  elétrica  através  do 
aproveitamento  do  potencial  hidráulico  de  um  rio.   As  usinas  hidrelétricas 
respondem  por aproximadamente  75% da oferta de energia elétrica no Brasil, 
constituindo-se na maior fonte produtora de eletricidade no país.

20

C10

Sustentabilidade  e  novos  investimentos  em  energia  e létrica  –  As 
questões  de  natureza  ambiental  e  judicial  são  grandes  entraves  para  a 
expansão hidrelétrica do país, principalmente devido à dificuldade de se obter 
o licenciamento ambiental, provocadas por questionamentos na justiça, ações 
e liminares. Tal fato dificulta o aumento da produtividade de energia diante do 
crescimento econômico e da ampliação da oferta de empregos.

20

C11

Uso da biomassa –  É o tipo de fonte obtida através da queima da biomassa 
(bagaço da cana de açúcar).  Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), as termelétricas movidas a biogás são mais fáceis de se instalar nas 
proximidades dos centros de consumo de suprimento, barateando a geração de 
energia elétrica.

20

C12

Fonte de energia nuclear  –  Energia nuclear, também chamada de energia 
atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido. 
Utiliza  a  divisão do átomo  de metais  pesados,  como o urânio  e  o  plutônio. 
Atualmente, participa com aproximadamente 2,5% da matriz de energia elétrica 
nacional, sendo insuficiente para atender à crescente demanda nacional.

20

C13

Fonte de energia eólica – Obtida do vento ao girar as pás de um cata-vento. É 
uma fonte renovável  que abastece locais  aonde a rede elétrica  comum  tem 
custos maiores de transmissão, sendo no Brasil concentrada no Nordeste, no 
Vale do Jequitinhonha (MG) e no Município de Osório (RS). 

15

C14

Fonte de energia  solar  –  Fonte inesgotável de energia  que é captada sob a 
forma  de  luz  visível  de  raios  infravermelhos  e  de  raios  ultravioleta.  Utiliza 
equipamentos de baixa manutenção  a fim de transformar energia térmica em 
elétrica.   Abastece locais aonde a rede elétrica comum não chega, sendo restrita 
ao uso de aquecedores solares em cidades do interior e na zona rural.

15

C15

Fonte termeletricidade convencional  –  Gera eletricidade a partir da energia 
proveniente  da queima de combustíveis  renováveis  (biocombustíveis)  ou não 
renováveis  (carvão  mineral,  gás  natural  e  petróleo).  Elas  podem  ser 
desvantajosas se usadas em larga escala, devido ao alto preço do combustível 
fóssil e aos impactos ambientais causados pela poluição do ar.

15

C16

Gás  natural  –  É o  tipo  de  combustível  mais  utilizado  nas  termelétricas 
brasileiras.  As termelétricas movidas por gás localizam-se em locais onde já 
existem gasodutos em operação ou estão perto de reservas – o que favorece o 
acesso ao suprimento e torna viável a produção de energia elétrica localmente.

20

C17

Energia das Marés  – A água do mar é usada para produzir a energia elétrica. 
Depende, para tanto, do nível das marés. É uma fonte de energia constante para 
cidades costeiras, ainda em fase de experimentação no Brasil, por isso incapaz 
de atender às demandas nacionais.

15

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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 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)

(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
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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).


