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DPS
CP/ECEME – 2015

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC
2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  o papel da sociedade, principalmente da família e da escola, na Educação Sanitária no país, concluindo 
sobre ações do governo para melhorar  as  possíveis  consequências  de uma deficiência da  mesma para a saúde da 
população brasileira e para o meio ambiente.

 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

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

 Aluno nº
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  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 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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

C1 

 Educação Sanitária é a denominação dada à prática educativa que objetiva a 
induzir  a população a adquirir  hábitos que promovam a saúde e evitem a 
doença,  incutindo desde cedo a preocupação com a preservação do meio 
ambiente.

5

C2 

O  Brasil é  um  país  onde  mais  de  80%  da  população  reside  em  áreas 
urbanas,  sendo este  processo  de urbanização  motivo  de favelização  das 
cidades, desencadeando um padrão sanitário com altos índices de carências, 
inclusive  em relação ao  acesso à água potável  e à  existência de  rede de 
esgotos.

10

C3
Atualmente, o país convive com graves problemas decorrentes da educação 
sanitária da população e da infraestrutura de saneamento básico,  aspectos 
fundamentais no desenvolvimento de uma cultura de bons hábitos sanitários.

5

C4

A Educação Sanitária é um forte instrumento para que seja desenvolvido um 
processo  ativo  e  contínuo  para  possibilitar  a  promoção  de  mudanças  de 
conhecimento, atitudes e comportamento de um determinado segmento ou 
mesmo de um povo.

10

C5

Este trabalho  tem  por  objetivo  analisar  como  a  família  e  as  escolas 
influenciam  na  Educação  Sanitária  no  país,  concluindo  sobre  ações  do 
governo para melhorar as possíveis consequências de uma deficiência da 
mesma para a saúde da população brasileira e para o meio ambiente.

10

C6

Neste trabalho, será analisado o papel da sociedade, principalmente da família 
e da escola, na Educação Sanitária no país, concluindo sobre ações do governo 
para melhorar as possíveis consequências de uma deficiência da mesma para a 
saúde da população brasileira e para o meio ambiente.

5

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. O papel da família na Educação Sanitária no Brasil

C8

O ambiente familiar influencia diretamente na educação sanitária dos filhos, 
principalmente pelos ensinamentos e pelos bons exemplos dados pelos pais, 
levando a  promover hábitos higiênicos à manutenção da saúde e  do bem-
estar.

10

C9

A própria palavra “hábito” traduz o objetivo principal da educação, que é um 
comportamento que se repete a cada dia, o que pode parecer uma rotina 
tediosa para as crianças e deve ser incessantemente ensinada, formando o 
senso crítico em relação a esta necessidade.

10

C10

Desde cedo a higiene é ponto primordial na educação sanitária, com os pais 
demonstrando diariamente  a necessidade de asseio corporal,  como tomar 
banho, escovar os dentes, cortar as unhas e lavar as mãos,  pois estas são 
importantes  meios  de  difusão  de  micro-organismos,  evitando,  assim, 
contaminação de alimentos e o surgimento de doenças.

10

C11

A utilização de utensílios da cozinha na preparação de alimentos, desde a 
mamadeira até outras comidas caseiras, é outro fator a ser explorado, pois a 
falta de higienização adequada  pode provocar doenças como intoxicações, 
verminoses, hepatites, diarreias, vômitos, entre outras, provocando aumento 
dos casos de morbidade.

10

    C12

O local  onde  se  vive  é  outro  tópico  que  faz  parte  deste  assunto,  principalmente 
quando for considerado que a falta de limpeza e desinfecção, tanto do meio interno 
quanto do externo, faz acumular sujeira, onde proliferam vários micro-organismos e 
insetos, podendo levar a doenças, inclusive respiratórias.

10

C13

Neste  contexto,  também  são  importantes  os  ensinamentos  sobre  depósitos 
adequados de resíduos sólidos,  com  utilização de lixeiras, bem como, sobre  qual a 
qualidade da  água que pode ser consumida e a necessidade de redes de esgoto, 
buscando sempre a promoção da saúde.

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

Ide ias

 C14

Outra ação importante dos pais é seguir o calendário básico de vacinação da 
criança,  estipulado pelo Ministério  da  Saúde  e  aplicado em todo  território 
nacional,  além  de  acompanhar  todas  as  campanhas  de  vacinação, 
propiciando uma maior imunidade aos seus filhos.

10

C15

Um  aspecto  que  causa  grande  preocupação  é  em  relação  às  famílias 
carentes, que não tem acesso adequado à educação básica e, por vezes, é 
formada por  pais  viciados e/ou separados,  deixando em segundo plano a 
educação dos filhos, facilitando o surgimento de doenças, o que mantém o 
Brasil com índices elevados de mortalidade infantil.

10

Conclusão Parcial

 C16

Concluindo parcialmente,  o  meio  familiar  deve  ser  o  esteio  da  Educação 
Sanitária para as pessoas, formando a base do conhecimento e dos hábitos 
relacionados  à  higiene  corporal,  de  utensílios  e  de  ambientes,  além  de 
ensinamentos  de  prevenção  de  doenças  como  intoxicações,  verminoses, 
hepatites, diarreias, vômitos, respiratórias, entre outras.

10

 b. O papel da escola na Educação Sanitária no Bras il

    C17

A atenção  para  com  a  saúde  deve  ser  uma  responsabilidade  de  todos 
aqueles que cuidam, de forma direta ou indireta, de crianças, sendo que os 
cuidados de saúde e higiene devem fazer parte do processo educativo global, 
evitando doenças que podem se disseminar em ambientes com aglomerados 
de pessoas.

10

C18

A escola deve reforçar os ensinamentos adquiridos com os pais e aperfeiçoar 
a educação sanitária  dos alunos, explorando as bases científicas  sobre o 
tema,  propiciando,  desta  maneira,  a  promoção  de hábitos  higiênicos 
condizentes com a  prevenção de doenças e com a preservação do meio 
ambiente.

10

C19

Além de incrementar a Educação Sanitária, também devem ser explorados 
os  problemas  oriundos  da  falta  de  saneamento  básico,  principalmente  a 
poluição, o surgimento de doenças e a degradação do planeta, enfatizando 
que  as  ações  do  próprio  homem  são  responsáveis  por  grande  parte  da 
destruição de seu habitat.

10

C20

Nos estabelecimentos de ensino, os professores têm papel primordial para 
enfatizar problemas sanitários existentes, como, por exemplo, os resultantes 
do  desperdício  de  água,  os  desmoronamentos,  as  enchentes,  a 
contaminação da  água  e  do  solo,  mostrando  o  quanto  ações  do  homem 
influenciam na natureza.

10

C21

A importância da higiene relacionada aos alimentos, bem como a aquisição 
de  produtos  de  origem  desconhecida,  sem  inspeção  sanitária,  também 
devem ser explorados no contexto educacional, alertando para os riscos para 
a saúde resultantes do consumo dos mesmos

10

C22 

Um ponto forte do ensino é a participação das escolas em campanhas  do 
governo  ou  da  mídia  sobre  doenças  sanitárias,  com apresentação  de 
palestras e realização de gincanas para coleta de lixo, facilitando o acesso à 
informação e a possibilidade de enfrentar os problemas.

10

C23

Também  ocorrem  campanhas  de  vacinação  nas  escolas,  auxiliando  o 
governo  a  cumprir  o  calendário  básico  de  vacinação  da  criança  ou  na 
utilização  de  vacinas  que  não  estejam  nele,  protegendo  a  população  de 
doenças que possam afetar um número considerável de pessoas.

10

C24

Na escola, os estudantes que,  por diversos motivos, não tiveram acesso a 
uma educação  sanitária  mais  adequada  no  âmbito  familiar,  tem  a 
oportunidade de aprimorar seus conhecimentos,  desenvolvendo um senso 
crítico em relação ao assunto e promovendo a prevenção da saúde.

10

Conclusão Parcial

C25

Concluindo  parcialmente,  as  escolas  têm  papel  primordial no 
desenvolvimento  da  Educação  Sanitária  dos  seus  alunos,  onde  o  senso 
crítico formado será âncora para toda uma vida na conduta relacionada à 
higiene  e  à  preservação  do  meio  ambiente,  tendo  como  consequência  a 
prevenção de doenças.

10

    C26  Outras ideias julgadas pertinentes.
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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

C27

A família é o primeiro elo da Educação Sanitária, onde é formada a base dos 
hábitos  de higiene  corporal,  de  utensílios  e  de  ambientes,  além  de 
ensinamentos  de  prevenção  de  doenças.Também,  as  escolas  têm  papel 
primordial no aprofundamento desta educação, formando um senso crítico 
que conduzirá as ações das pessoas por toda a vida.

10

C28
Com o acesso fácil às redes de telecomunicações e à internet, o governo 
tem utilizado estes meios para fazer ampla difusão de medidas de educação 
sanitária, além de promover campanhas e palestras em escolas.

5

     C29
Buscando melhorar a imunização da população brasileira,  o Ministério  da 
Saúde  realiza  anualmente  diversas  campanhas  de  vacinação,  por  todo o 
país, com divulgação pela mídia para alcançar os locais mais longínquos.

5

C30

O Programa Saúde na Escola (PSE),  política intersetorial  da Saúde e da 
Educação, foi instituído em 2007, voltado às crianças, adolescentes, jovens e 
adultos da educação pública brasileira, com promoção de saúde e educação 
integral.

5

C31

O Núcleo de Educação, Pesquisa e Conhecimento (Nepec), considerando a 
necessidade  de  buscar  soluções  para  a  educação  sanitária  em  todo  o 
Sistema Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (SNVS)  realizou,  em 2012,  seis 
oficinas  intituladas  Estratégias  Integradas  para  Educação  em  Vigilância 
Sanitária, nas cinco regiões brasileiras.

10

C32 

No  âmbito  da  preservação  do  meio  ambiente,  o Programa  Nacional  de 
Educação Ambiental  (ProNEA),  coordenado pelo  órgão gestor  da  Política 
Nacional  de  Educação  Ambiental,  destina-se  a  assegurar,  no  âmbito 
educativo,  a  integração  equilibrada  das  múltiplas  dimensões  da 
sustentabilidade  ao  desenvolvimento  do  País,  resultando  em  melhor 
qualidade de vida para toda a população brasileira.

10

C33

O  Programa  de  Revitalização  de  Bacias  Hidrográficas  tem  por  objetivo 
recuperar,  conservar  e  preservar  as  bacias  hidrográficas  em situação  de 
vulnerabilidade ambiental, por meio de ações permanentes e integradas que 
promovam  o  uso  sustentável  dos  recursos  naturais,  a  melhoria  das 
condições  socioambientais  e  a  melhoria  da  disponibilidade  de  água  em 
quantidade e qualidade para os diversos usos.

10

C34

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB), denominado Plansab, de 
2013,  contempla  uma abordagem integrada dos  serviços  de  saneamento 
básico  em  quatro  componentes:  abastecimento  de  água  potável, 
esgotamento  sanitário,  limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos  sólidos,  e 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

10

C35
Finalmente,  a Educação Sanitária é essencial para uma vida de qualidade, 
principalmente  quando  considerado  que  as  ações  adequadas  levam  à 
prevenção de doenças e também à preservação do meio ambiente.  

10

C36  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)
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(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 parágraf os. 
Pouco coeso .

0 (1)

D2: Emp               rego 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)
     
      Caracterizar  o desempenho do setor industrial brasileiro, destacando o atual processo de desindustrialização 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 
caracterização  das ideias  ou 
somente caracterização). 

Em todas as ideias. 10

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

Em nenhuma das ideias. 0
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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
Caracterização 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 setor industrial brasileiro começou a crescer somente a partir da década 
de  1950  e  nos  anos  70,  80  e  90,  embora  tenha  estagnado  em  certos 
momentos de crise econômica, apresentou uma grande melhoria.

10

C2
 A indústria brasileira tem importância crucial no país por ser um setor que 
exige considerável investimento financeiro, por produzir os bens de maior 
valor da economia e empregar milhões de brasileiros.

10

C3
 A industrialização  brasileira  ainda  não  ocorre  de  maneira  homogênea, 
portanto certas regiões são densamente industrializadas, enquanto outras 
são totalmente desprovidas desse tipo de atividade econômica. 

10

C4
  A indústria brasileira produz: bens de consumo duráveis (automóveis  e 
eletrodomésticos),  bens  de  consumo  não  duráveis  (farmacêutica  e 
alimentícia) e muitos outros.

10

C5
 A Indústria  de  Base  compreende  a  siderurgia,  a  metalurgia  e  o  setor 
petroquímico.  A  Indústria  de  Transformação  produz  máquinas  e 
equipamentos. 

10

C6
 A 3ª Revolução Industrial iniciada a partir do século XXI, aplica tecnologias 
poupadoras  de  mão  de  obra,  surgindo  na  atualidade  o  termo 
desindustrialização.

10

C7
O  Brasil  está  vivendo  um  processo  de  desindustrialização,  mas  não 
aproveita seus empregados e sim os demite, ocasionando um desemprego. 

10

C8
Neste  trabalho,  será  caracterizado  o  desempenho  do  setor  industrial 
brasileiro, destacando o atual processo de desindustrialização no Brasil.

5

C9  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

C10
Produção industrial  no Brasil:  Dados  do IBGE,  em um ano (Maio de 
2014 a Maio de 2015) a produção industrial brasileira caiu 5,3% e somente 
no 1º semestre de 2015 caiu 6,3 %.

10

C11
Desempenho   industrial    nos Estados mais industrializados em 2015  :   
Houve uma retração em São Paulo de 8,6%, em Minas Gerais de 7,5%, no 
Rio de Janeiro de 4,6% e no Rio Grande do Sul de 11,7%.

10

C12 Emprego Industrial  no Brasil:  Houve um recuo (taxas de redução) de 
1,4% em 2012, de 1,1% em 2013, de  3,2% em 2014 e de 5,8% em 2015.

10

C13
Emprego   por Classes   Industria  is (em 2015)  :   Indústria em Geral: taxa de 
redução de 5,0%. Indústria  Extrativa Mineral:  taxa de redução de 4,4%. 
Indústria de Transformação: taxa de redução de 5,0%.

10

C14
Custo  Brasil:  A  infraestrutura  brasileira  deficiente(oferta  de  energia, 
transportes,  comunicações e mercado) gera um custo muito alto  para a 
indústria.

10

C15 Tributos  trabalhistas:  Os  tributos  trabalhistas  cobrados  pelo  governo 
brasileiro impactam negativamente na produção industrial.

10

C16  Taxa de câmbio:  Em 2015 o dólar para R$3,50 causando problemas para a 
indústria que utiliza insumos importados.  

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C17
Produto Interno Bruto (PIB):  A indústria tem grande participação no PIB 
brasileiro. O fraco desempenho atual da indústria foi um dos responsáveis 
pela projeção negativa do PIB atual (menos 1,9%).

10

C18 Impostos  governamentais:  Os  elevados  impostos  nos  três  níveis  de 
governo geram custos muito alto para a indústria brasileira.

10

C19
Plano de Proteção ao Emprego:  O Plano pretende evitar um corte nos 
postos de trabalho.Foi rejeitado pelas empresas e sindicatos ligados aos 
diversos setores industriais.

10

C20
Política Econômica:  A política  econômica do governo atual,  totalmente 
desconectada dos interesses da indústria em geral, provoca uma recessão 
e, em consequência um alto índice de desemprego conjuntural.

10

C21
Incentivos fiscais:  A indústria automobilística e da chamada “linha branca” 
experimentarão um período com isenção de impostos, garantindo assim o 
volume de empregos, face a demanda do comércio.

10

C22
Desemprego:  Todos  os  segmentos  da  indústria  brasileira  estão  em 
recessão  e  os  índices  de  desemprego  altíssimos.  Em  maio  de  2015, 
ocorreu a 5ª queda consecutiva do emprego no Brasil.

10

C23

A  s  retrações  econômicas  da  indústria:   Provocam  uma  série  de 
consequências consideravelmente ruins, tai como o aumento da demissão 
de trabalhadores, a elevação dos preços de produtos para compensar as 
perdas financeiras que pode ocasionar a inflação, a queda da arrecadação 
de impostos devido a diminuição das vendas do comércio e, também, e 
sobretudo no Brasil, a redução da capacidade de funcionamento das três 
esferas de governos.

10

C24

Riquezas  do  Brasil:  A  indústria  é  muito  importante  na  produção  de 
riquezas  do  Brasil,  mensurada  no  Produto  Interno  Bruto (PIB).  Como 
exemplo, podemos citar  o ano de 2009, em que o PIB brasileiro atingiu 
cerca de 3,14 trilhões de reais e a indústria havia sido responsável  por 
25,4% de todo esse valor.O agronegócio, cuja cadeia começa nas fábricas 
de tratores, de adubos e de ração animal, é responsável por cerca de um 
quarto do PIB nacional.Por fim, as exportações de produtos industrializados 
e de produtos básicos ou matérias-primas (commodities) também influem 
na riqueza de qualquer nação.

10

C25

Desindustrialização no Brasil:
De acordo com a Fiesp, a desindustrialização aconteceu nas economias 
avançadas depois que elas atingiram uma “renda per capita” na faixa dos 
US$ 19 mil. No Brasil, o processo começou quando ele estava em US$ 7,5 
mil.  Nesse sentido, o problema não é que o Brasil caminhou para o setor 
de  serviços.  Os  que  mais  crescem  são  os  atrasados:  o  financeiro,  de 
vigilância, comunicação, que não geram tanto emprego de qualidade.

10

C26
Usando  outra  metodologia,  o  diagnóstico  é  ainda  mais  dramático:  em 
agosto, a Fiesp concluiu que a importância da indústria brasileira voltou 
para níveis dos anos 50.

5

C27 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)
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(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 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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2015
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).


