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DPS
CP/ECEME – 2015

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO

                
GEOGRAFIA-SAÚDE

                                                                             

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

                                                                              
     A n a l i s a r  a  e s t r u t u r a  a t u a l  d e  s a n e a m e n t o  b á s i c o  ( á g u a  e  e s g o t o  -  c o l e t a  d e  l i x o ) 
d a  R e g i ã o  A m a z ô n i c a ,  c o n c l u i n d o  s o b r e  o s  s e u s  r e f l e x o s  n a  q u a l i d a d e  d e  v i d a  d a  p o -
p u l a ç ã o  d a s  c o m u n i d a d e s  r i b e i r i n h a s .  

 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 

desempenho

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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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 constantes 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 estabelecido 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

Saneamento  básico é  o  conjunto  de  medidas  que  visam  à 
modificação das condições do meio ambiente com a finalidade  de 
promover  a  saúde  e  prevenir  as  doenças.  Compreende o 
esgotamento  sanitário(rede  de  esgoto),  a  coleta  de  lixo,  o 
abastecimento de água e limpeza pública.

5

C2

A  Região  Amazônica,  ocupando  uma  grande  porção  do  território 
nacional, possui a maior floresta tropical do mundo, com extensão 
aproximada de  5,5  milhões  de  quilômetros  quadrados,  e  a  maior 
bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, com clima quente, 
bastante úmido e elevada precipitação pluviométrica. 

5

C3

Devido as características climáticas da  Região  Amazônica,  há 
dificuldades  para  a  integração  da  área,  propiciando  um 
subdesenvolvimento  da  região,  sendo  necessários  investimentos 
para  modernização  e  ampliação  da  oferta  de  serviços  de 
infraestrutura.

5

C4

Apesar  dos  programas  dos  governos  estaduais  na  tentativa  de 
minimizar  a  situação  existente,  as  cidades  e  as  áreas  rurais 
padecem com problemas de saneamento básico, principalmente de 
acesso à água tratada,  coleta  e tratamento de esgoto e resíduos 
sólidos. 

10

C5

Em  2014,  o  governo  federal  homologou  o  Plano  Nacional  de 
Saneamento Básico (PLANSAB) que prevê investimento em todas 
as regiões do país para melhorar o quadro existente, podendo ser 
uma solução para diminuir as consequências do problema.

10

C6

Este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  a  atual  estrutura  de 
saneamento básico da Região Amazônica, concluindo sobre os seus 
reflexos na qualidade de vida da população ribeirinha

5

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

      a. Estrutura de água e esgoto

C8

Nos últimos anos, as grandes cidades da Região Amazônica tiveram 
crescimento  desordenado  devido  ao  êxodo  rural,  aumentando  a 
favelização  e  proporcionando  um  quadro  de  ausência  de 
infraestrutura  condizente  para  um ambiente  de  boa  qualidade  de 
vida.

10

C9

O  despejo  de  resíduos  líquidos  provenientes  de  atividades 
domésticas,  industriais,  comerciais e agrícolas nos rios, apresenta 
grande  potencial  para  causar  poluição,  proporcionando  ambiente 
insalubres e exposição a diversos riscos que podem comprometer a 
saúde da população.

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

Ideias

C10

Os  rios, que as comunidades ribeirinhas utilizam  como alicerce de 
sobrevivência, principalmente, pelas terras férteis de suas margens, 
além de se apresentar  como a melhor  via  de transporte,  acabam 
dificultando os acessos, tornando-se um óbice para a implementação 
de ferramentas de gestão que levem ao desenvolvimento. 

15

C11

A ausência de canalizações para obtenção de água fazem com que 
os ribeirinhos peguem o líquido para consumo do próprio rio,  fora 
dos padrões de potabilidade, sendo que alguns possuem orientação 
para ferver a água antes de beber. 

15

C12

Na zona  rural  da  região  amazônica,  menos  de  10%  do  total  de 
esgoto  produzido  recebe  tratamento,  mesmo porque  não  existem 
sistemas  de  coleta  adequados,  utilizando  fossas  rudimentares ou 
fazendo com que os dejetos sejam escoados diretamente para os 
rios, aumentando a contaminação do solo e das águas. 

10

C13

O precário  nível  de  informação  da  população  local  devido  à 
dificuldade de acesso às escolas influencia também no modo de vida 
dos ribeirinhos,  pois  quanto menor o número de anos de estudo, 
mais  vulnerável  a  pessoa  se  encontra,  aumentando  o  risco  de 
doenças. 

15

C14

A prestação dos serviços de saneamento básico, com água tratada e 
rede de coleta de esgoto, é de responsabilidade da esfera municipal, 
que  não  consegue  atingir  suas  metas  pela  falta  de  recursos 
financeiros, agravando a situação calamitosa.

10

Conclusão Parcial

C15

Concluindo  parcialmente,  a  estrutura  de  saneamento  básico  da 
Região  Amazônica  é  bastante  carente  quando  relacionado  à 
obtenção  de  água  potável  e  à  existência  de  redes  de  coleta  de 
esgoto,  o  que  reflete  negativamente  na  qualidade  de  vida  da 
população local.

15

   b. Estrutura de coleta de lixo 

C16

A destinação final dos resíduos sólidos gerados pela população sem 
o tratamento  adequado e fruto  de  uma  urbanização  sem 
planejamento  de  infraestrutura  adequada  na  Região  Amazônica, 
causa sérios problemas de contaminação do solo e das águas.

15

C17

Nas  comunidades  ribeirinhas,  a  coleta  de  lixo  geralmente  não  é 
realizada  e  também   inexistem  aterros  sanitários,  sendo  que  os 
resíduos são  acumulados em lixões  a  céu  aberto,  sendo que  às 
vezes são queimados, ou então são jogados nos rios, proporcionado 
danos ao meio ambiente. 

15

C18

Igualmente,  nesse  processo,  existe  a  influência  do  nível  de 
informação da população local  devido à dificuldade de acesso às 
escolas,  pois  quanto  menor  o  número  de  anos  de  estudo,  mais 
vulnerável a pessoa se encontra, aumentando o risco de doenças. 

10

C19

A responsabilidade de controlar e proporcionar o serviço de coleta de 
lixo  é  do  governo  municipal,  que,  geralmente,  alega  dificuldades 
financeiras  para  resolver  a  situação,  levando  ao  agravamento  do 
quadro instalado.

10

Conclusão Parcial

C20

Concluindo  parcialmente,  a  estrutura  de saneamento  básico  da 
região amazônica é bastante carente quando relacionado à coleta de 
resíduos sólidos gerados nas instituições e nos domicílios,  o que 
reflete negativamente na qualidade de vida da população local.

15

C21  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C22
A ausência de obtenção de água potável e a  inexistência de redes 
de coleta de esgoto tende a refletir negativamente na qualidade de 
vida  e na saúde da população da Região Amazônica.

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

Ideias

C23

O crescimento desordenado, favelização e o  despejo de resíduos 
líquidos nas grandes cidades da Região Amazônica como agentes 
de  poluição,  proporcionam  ambientes  insalubres  e  exposição  a 
diversos riscos comprometendo a saúde da população.

10

C24
A coleta de resíduos sólidos gerados nas instituições e nos domicílios da 
Região  Amazônica  sem o tratamento adequado  proporcionam a piora da 
qualidade de vida e saúde da população local.

5

C25
O precário nível de informação escolar da população local, aumenta 
a vulnerabilidade da mesma, aumentando assim o risco de doenças. 

5

C26
A  falta  de  recursos  financeiros  por  parte  das  administrações 
municipais para aplicar em saneamento básico agravam os riscos de 
saúde e bem estar da população local.

10

C27

O principal reflexo da carência de saneamento básico na região amazônica 
são  as  precárias  condições  de  saúde  de  grande  parte  da  população 
regional, apresentando elevado índice de mortalidade infantil, com a maior 
taxa do país.

10

C28

Algumas doenças que afligem a população, principalmente verminoses 
e doenças infecciosas resultam da falta de água potável, de redes de 
escoamento de esgoto e de coleta de lixo, 

10

C29
A  urbanização  desordenada,  com  destruição  de  áreas  de  floresta, 
degradando o meio ambiente, trouxe para as cidades doenças parasitárias 
como malária e leishmaniose, além de arboviroses como a febre amarela.

10

C30
Na  zona  rural  e  nas  comunidades  ribeirinhas,  a  degradação 
ambiental e a falta de saneamento básico também influenciam na 
falta de controle de doenças parasitárias e arboviroses.

10

C31

Finalmente,  as doenças e a  falta  de saneamento básico refletem 
diretamente  na  qualidade  de  vida  da  população  regional  e 
demonstram,  cada  vez  mais,  que  as  ações  do  Estado  são 
insuficientes para amenizar o problema.  

10

C32  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)
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(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de 
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. 
Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO               (600 escores = Nota 6,00) 600 6.00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar as principais migrações internacionais de brasileiros (emigrações), a partir da crise econômica ocorrida no 
Brasil na década de 1980, para os Continentes Americano, Europeu e Asiático.

 1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
 (10%a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição 
da  servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa).

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

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

Identificação 
do objeto 

correto

M9
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das 

ideias com  ligação de 
causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80
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 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores

                   - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes 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 estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver  
menos de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1
Emigração significa deixar um país pelo outro, isto é, sua terra natal por 
outra.

10

C2
A crise econômica dos anos 1980, com uma inflação alta, queda do PIB e 
perda  salarial,  provocou  desemprego  e  fez  com  que  muitos  brasileiros 
deixassem o país. A crise atual é similar àquela ocorrida em 1980.

10

C3
A década de 1980 inaugurou uma nova etapa da história da migração ou da 
mobilidade espacial da população brasileira. O Brasil, nessa década, tornou-
se um país de emigração.

10

C4
O  primeiro  fluxo  de  emigrantes  brasileiros  se  dirigiu  para  os  países 
fronteiriços, sendo o Paraguai o que mais recebeu brasileiros.

10

C5
A partir das décadas de 1980 e 1990, com as crises econômicas, o destino 
principal passou a ser os EUA, a Europa e o Japão.

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  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

 Emigrações de brasileiros para o Continente Americano:

C7
Cerca  de  350  mil  brasileiros  foram  para  o  Paraguai,  a  partir  de  1980, 
atraídos pelo baixo preço da terra. Ficaram conhecidos como “brasiguaios”. 

10

C8
Os  “brasiguaios”,  são  brasileiros  que  exercem  atividades  agrícolas, 
principalmente na produção de soja,  geralmente esses produtores detém 
um bom nível de vida. 

10

C9
Produtores brasileiros ocuparam 35% das terras destinadas ao cultivo de 
arroz, na Argentina, sendo que mais de 30 mil brasileiros foram trabalhar em 
Buenos Aires, após a crise de 1980.

10

C10
Instalaram-se  nas  terras  férteis  da  Bolívia,  aproximadamente  200 
fazendeiros, a partir de 1980.

10

C11
No Uruguai, após a crise de 1980, cerca de 3000 brasileiros emigraram para 
criar gado e produzir arroz.

10

C12
Na  Venezuela,  nas  Guianas  e  no  Suriname  mais  de  50  mil  brasileiros 
emigraram para garimpar ouro e diamante, a partir de 1980.

10

C13 Os EUA foram o país mais procurado pelos brasileiros nas décadas de 1980 e 1990. 10

C14
Estima-se que em torno de 330 mil brasileiros emigraram para as cidades 
de Miami, Nova York e Boston, após a crise de 1980.

10

C15
Em meados de  2003,  os  EUA absorveram 800 mil  brasileiros,  liderando 
assim a fuga por melhores condições de vida.

10

C16
No Paraguai, no período de 2001 a 2010, em torno de 500 mil passaram a 
exercer atividades agrícolas, na produção de soja.

10

C17
A partir de 2010 e até os dias atuais, houve um considerado aumento do fluxo 
de  emigração  de  brasileiros  para  os  EUA,  Austrália,  Alemanha  e  países 
asiáticos. 

10

C18
Hoje,  em toda  a  América,  os  EUA,  pela  força  de  sua  economia,  são  o 
principal país receptor de imigrantes (23,8% do total).

10

C19
Dentre  os  países  latino-americanos,  moram  no  exterior  atualmente,  em 
torno de 3 milhões de brasileiros, majoritariamente nos EUA (1,2 milhões), 
Paraguai (500 mil), Argentina e Bolívia somam cerca de 50 mil brasileiros.

10

 Emigrações de brasileiros para os Continente Europeu e Asiático:

C20
A partir das décadas de 1980 e 1990, com as crises econômicas no Brasil, o 
destino principal passa a ser EUA, Europa e Japão.

10

C21
Em torno de 150 mil  brasileiros (descendentes de japoneses) emigraram 
para o Japão, seja para estudar ou trabalhar.

10

C22
Em 2003, viviam no Japão, 455 mil brasileiros. Em Portugal, Alemanha e 
Espanha cerca de 210 mil brasileiros. 

10

C23
O IBGE atribui a preferência dos brasileiros por Japão e países do sul da 
Europa à existência de laços históricos e redes sociais consolidadas.

10
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C24

 A partir de 2010 e até os dias atuais, houve um considerado aumento do fluxo 
de  emigração  de  brasileiros  para  os  EUA,  Canadá,  Austrália,  França, 
Alemanha  e  países  asiáticos.  A  estabilidade  econômica  e  oferta  de 
oportunidades desses países, nos últimos anos, motivou a emigração.

10

C25
Entre 2010 e 2015, o fluxo de emigrantes para a Itália, Portugal e Espanha 
decresceu, devido o alto custo de vida e economia em crise nesses países.

10

C26 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)

(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.
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RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO       (400 escores = Nota 4,00) 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

 


	Analisar a estrutura atual de saneamento básico (água e esgoto - coleta de lixo) da Região Amazônica, concluindo sobre os seus reflexos na qualidade de vida da população das comunidades ribeirinhas.

