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                                                          DPS
CP/ECEME – 2016

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

  

GEOGRAFIA

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

“O conceito de hotspot foi criado em 1988 pelo ecólogo inglês Normam Myers para resolver um dos maiores dilemas dos conservacionaistas: quais
as áreas mais importantes para preservar a biodiversidade na terra? Ao observar que a biodiversidade não está igualmente distribuída no planeta,
Myers procurou identificar quais as regiões que concentravam os mais altos níveis de biodiversidade (...)hotspot é portanto toda área prioritária para
conservação, isto é, de alta biodiversidade e ameaçada no mais alto grau”.  (Fonte: TERRA, lygia. Conexões Estudos de Geografia Geral e do
Brasil)

Analisar a distribuição da biodiversidade (hotspots de biodiversidade) e os principais aquíferos existentes no
mundo, concluindo sobre a importância estratégica desses recursos para o desenvolvimento sustentável das nações.

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

 Aluno nº
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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
A biodiversidade, ou diversidade biológica, é o termo dado à variedade de vida
na Terra e aos padrões naturais que ela forma.

5

C2
Os  estoques  de  biodiversidade  e  os  grandes  aquíferos  têm importância
estratégica  para  o  desenvolvimento  sustentável  das  nações  no  mundo
contemporâneo.

5

C3

Os países localizados na faixa intertropical, de um modo geral, contém grandes
estoques de biodiversidade e recursos hídricos do mundo. Esse fator pode ser
explicado  pela  grande  quantidade  de  energia  próximo  do  equador  e,  por
conseguinte,  pela grande regularidade do clima que possibilita um excelente
ciclo hidrológico e grandes florestas úmidas.

10

C4
Os aquíferos são rochas porosas e permeáveis que funcionam como reservatórios
de água e são abastecidos pelas chuvas que se infiltram no subsolo. 5

C5

Os  aquíferos  fornecem  água  para  nascentes,  poços  e  são  fontes  de
abastecimento. O Brasil faz parte de um grupo de 12 países que abrigam 70%
da biodiversidade total  do  planeta,  por  isso  são conhecidos como locais  de
mega diversidade.

5

C6

O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado pela primeira vez
em 1987, com a divulgação do “Nosso Futuro Comum” ou Relatório Brundtland,
na  Assembleia  Geral  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU).  Parte  do
princípio de que o atendimento às necessidades das populações no presente
não deve comprometer o suprimento das necessidades das gerações futuras. 

5

C7
A  seguir,  será  analisada  a  distribuição  da  biodiversidade  e  os  principais
aquíferos  existentes  no  mundo,  concluindo sobre  a  importância  estratégica
desses recursos para o desenvolvimento sustentável das nações.

5

C8  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

C9

a. A distribuição da biodiversidade 
O  Brasil  abriga  grandes  estoques  de  biodiversidade. Esta  abundante
variedade de vida – que se traduz em mais de 20% do número total de
espécies da Terra – eleva o Brasil  ao posto de principal nação entre os
países  megadiversos  (ou  de  maior  biodiversidade),  contribuindo  para  o
desenvolvimento  de  biotecnologias  que  geram  riquezas  por  meio  do
adequado emprego de componentes da biodiversidade. 

15

C10

O Equador, localizado na América do Sul,  é um dos importantes países
megadiversos  no  mundo. Além  da  região  continental,  possui  as  Ilhas
Galápagos.  O  país  tem  1.600  espécies  de  aves,  15%  das  espécies
conhecidas  do  planeta,  na  área  continental  e  mais  38  endêmicas  em
Galápagos  o  que  contribui  para  o  desenvolvimento  dos  serviços  e  do
turismo equatoriano.

10

C11

O Peru tem uma das maiores biodiversidade no mundo, devido a presença
dos Andes, da Amazônia e do Oceano Pacífico. O país sul-americano tem
mais  de  1.800  espécies  de  aves,  120  endêmicas,  500  espécies  de
mamíferos e mais de 300 espécies de répteis. No Oceano Pacífico existe
uma  enorme  quantidade  de  espécies  de  peixes  e  crustáceos  fonte  de
alimentos e recursos para toda a sociedade peruana.

10

C12

A Floresta do Congo abrange seis países do continente africano: República
do Congo, República Democrática do Congo, República Centro Africana,
Camarões, Guiné Equatorial e Gabão. Quase 70% da cobertura vegetal no
subcontinente  africano  são  representados pela  floresta.  Todavia,  a  ação
antrópica marcada pelo desmatamento e a limpeza das florestas para fins
agrícolas,  bem como a caça do tipo ilegal,  dos animais,  pela  carne dos
mesmos,  transformaram muitas  espécies  em ameaça,  contribuindo  para
que esse ecossistema se torne mais frágil e desequilibrado ambientalmente.

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

Ide ias

C13

Os  Estados  Unidos  da  América  (EUA)  é  um  país  considerado
"megadiverso" pois têm em seu território variados biomas.   A indústria de
famacêuticos  dos  EUA,  por  exemplo,  tem  25%  dos  produtos  contendo
ingredientes  ativos  derivados  de  plantas  e  mais  de  3000  antibióticos
derivados de microrganismos. Ao mesmo tempo, os EUA também são o
segundo maior emissor de gás carbônico do mundo, atrás o que traz sérias
repercussões ambientais para a vida no planeta.

10

C14

A China é uma das nações na Terra mais ricamente provida em termos de
biodiversidade. A biodiversidade da China é classificada como a terceira no
mundo e a primeira no hemisfério norte. De acordo com dados estatísticos
preliminares, cerca de 30.000 espécies de plantas mais desenvolvidas na
China respondem por mais de 10% do total de plantas mais desenvolvidas
no mundo. Todavia seu crescimento acelerado é responsável pela extinção
e também por ser a maior emissora de gases do efeito estufa na atualidade,
contribuindo para o aumento da poluição global e a destruição de formas de
vida.

10

C15

A Índia, que se situa dentro da ecozona indoemalaia, mostra significativa
biodiversidade. É um dos dezoito países megadiversos, casa de 7,6% de
todos os mamíferos, 12,6% de todas as aves, 6,2% de todos os répteis,
4,4% de todos os anfíbios, 11,7% de todos os peixes, e 6,0% de todas as
espécies de plantas com flores.  Todavia,  a  ação antrópica materializada
pelo  acelerado  crescimento  urbano-industrial  impacta  o  meio  ambiente,
contribuindo  para  a  existência  de  um  grande  número  de  espécies
ameaçadas.

10

Conclusão Parcial

C16

Conclui-se  parcialmente,  que  a  biodiversidade  está  distribuída
desigualmente no planeta e que os países mais ricos em biodiversidade
(hotspots)  não  implementam  o  desenvolvimento  sustentável
adequadamente.

15

b. Os principais aquíferos

C17

O  Alter  do  Chão  ou  Sistema  Aquífero  Grande  Amazônia  (SAGA).
Localizado  sob  os  estados do Pará,  Amapá e Amazonas,  o  SAGA tem
162.520 km³ de água. É o maior aquífero conhecido do mundo, e reserva
metade da água presente no Brasil, contribuindo para um fornecimento de
água  para  cidades  vizinhas,  como  Manaus  e  Santarém  e  com  grande
potencial para o desenvolvimento econômico do país.  

15

C18

O aquífero    Guarani  é o maior aquífero transfronteiriço do mundo,  abrangendo o
Brasil,  Argentina,  Uruguai  e  Paraguai. Ele  tem  1,2  milhão  de  km²  de  extensão
territorial, sendo que 70% está em território brasileiro. Ele é uma reserva estratégica
de  água  doce  distribuída  por  estados  do  Centro-Sul,  constituindo-se  em  uma
importante  reserva  estratégica  para  o  abastecimento  da  população,  para  o
desenvolvimento das atividades econômicas e do lazer. 

15

C19

O aquífero de Kalahari  /  Karoo l  ocalizado no sul da África. O aquífero é
compartilhado pela Namíbia, Botsuana e África do Sul. A maior parte dele
fica na Namíbia, na bacia hidrográfica de Stampriet, onde acontece também
a maior parte de seu reabastecimento. A extensão total é estimada em 135
mil km². As águas desse aquífero são essenciais para a sustentabilidade da
vida e economia do deserto de Kalahari. 

10

C20

O aquífero Arenito  Núbia    é  considerado o  maior  reservatório  de água fóssill  do
mundo, ou seja, de água selada que não recebe reabastecimento por precipitação.
Ele está localizado sob o Egito, Líbia, Chade e Sudão, e tem aproximadamente 2
milhões de km² de extensão. Sua capacidade é de 150.000 km³ de água, utilizada
para  o  desenvolvimento  produção  agrícola  no  oásis  de  Kufra  via  sistema  de
irrigação subterrânea.

10

C21

O aquífero   Praděd abrange áreas da República Tcheca e Polônia, dando
vazão para muitas nascentes, como dos rios Desná e Vístula. Sua extensão
total é de 3,3 mil km². No lado tcheco, se encontra a central hidroelétrica
Dlouhé Stráně, a maior estação reversível da Europa – sistema em que a
energia é produzida através de bombeamento de água de baixo para cima e
fundamental para o abastecimento de água na Europa continental.

10

C22

O aquífero Digitalwaterway Vechte   tem área total de 7,5 mil km², incluindo
nele a bacia do famoso rio Vecht, que banha o noroeste da Alemanha e o
nordeste  da  Holanda.  Os  seus  recursos  hídricos  são  utilizados  para
agricultura e abastecimento da população do entorno, através de drenagem
artificial, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social dos países
contemplados. 

10
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C23

A Bacia Murray-Darling   localiza-se na Austrália,  essa bacia tem 297 mil  km² de
extensão e drena um sétimo das terras do país. O nome vem dos rios Murray e
Darling,  e  o  aquífero  é  essencial  para  a  produção  agrícola  da  ilha.  Em  anos
recentes,  as  águas  foram  ameaçadas  por  grandes  secas  e  viraram  motivo  de
preocupação para o governo australiano. 

10

C24

A Grande Bacia Artesiana abrange 22% do território  australiano,  ocupando uma
área total de 1,7 milhão de km². A reserva total de água chega a 65 milhões de
gigalitros, distribuídos em 18 bacias de lençóis freáticos. A água subterrânea é 820
vezes  maior que o volume de água presente na superfície desse país  oceânico
sendo um dos pilares da sustentabilidade econômica e social da Austrália. 

10

Conclusão Parcial

C25

Conclui-se parcialmente, que os aquíferos são recursos fundamentais para
o desenvolvimento sustentável das nações. Assim, a nação que conseguir
administrá-los adequadamente será bem-sucedida sob os pontos de vista
econômico e social.

15

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

C27
Os países que possuem biodiversidade e grandes aquíferos são atores centrais
no cenário internacional contemporâneo.

10

C28

Em  síntese,  a  biodiversidade  e  os  aquíferos  estão  distribuídas
desigualmente  pelo  planeta  o  que  torna  sua  posse  estratégica  para  as
nações  que  os  dominam,  pois  são  recursos  fundamentais  para  o
desenvolvimento sustentável.

15

C29

Existem razões principais que conferem importância estratégica à posse de
grande biodiversidade e aquíferos no mundo contemporâneo. A diversidade
biológica e os aquíferos são fundamentais para o equilíbrio e estabilidade
dos  ecossistemas  e  grande  fonte  de  recursos  para  os  países  que  os
controlam. 

10

C30

A diversidade biológica representa um imenso potencial de uso econômico,
em especial pela biotecnologia, mas está se deteriorando com aumento da
taxa de extinção de espécies, devido ao impacto das atividades antrópica e
pelo crescente impacto sobre os recursos hídricos. 

10

C31

A água doce existente nos aquíferos, própria para consumo, se torna um dos mais
estratégicos dos recursos naturais da atualidade. Todavia, com o crescimento do
impacto das atividades humanas sobre a natureza, sua disponibilidade encontra-se
cada vez mais  escassa,  principalmente porque está  localizada em áreas que já
apresentam tendência de grande crescimento econômico e populacional.

10

C32
Por  fim,  o  dilema  entre  desenvolvimento  e  preservação  dos  recursos  de
biodiversidade e água são uns dos grandes debates nesse início de século XXI. 5

C33 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)
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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. 

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 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Caracterizar os principais produtos agropecuários do Brasil  que contribuíram para o seu elevado crescimento
neste início do século XXI.

 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

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
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Subtotal – MÉTODO 80

 

 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
A agropecuária no Brasil representou 23% do Produto Interno Bruto(PIB)
em 2015 e, atualmente, gera emprego para pelo menos 10% da população
economicamente ativa do país.

10

C2
Os principais produtos da agropecuária no Brasil  são a soja,  a cana de
açúcar, o café, a laranja, o fumo, a carne de gado, o milho e muitos outros.

5

C3
O Brasil, desde 2010, é o terceiro maior produtor e exportador agrícola do
mundo, atrás somente das duas grandes potências agrícolas mundiais: os
Estados Unidos da América(EUA) e a União Europeia(UE).

5

C4
A agropecuária do Brasil cresceu no mercado externo face a mecanização
do campo e a expansão da fronteira agrícola para o interior.

5

C5
O Brasil ocupa o 1°lugar no mundo, em produção de café, laranja, cana-de-
açúcar e bovinos. Na produção de soja, milho, suínos e equinos, ocupa o
3°lugar no mundo.

5

C6
O agronegócio responde por cerca de 28% do PIB nacional e quase dois
quintos das exportações do país.

5

C7 A seguir, serão caracterizados os principais  produtos agropecuários do Brasil que
contribuíram para o seu elevado crescimento neste início do século XXI. 5

C8 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

C9

Cana-de-açúcar:  Ocupa  no  Brasil  cerca  de  10%  de  todas  as  áreas
utilizadas pela agricultura e é responsável  por  pouco mais de 17% das
exportações nacionais. Sua produção concentra-se em médias e grandes
propriedades,  principalmente  nos  estados  da  região  Sudeste,  além  do
litoral nordestino, Paraná e algumas localidades da região Centro-Oeste. 

20

C10

Café: Como a cana-de-açúcar,  o café  é majoritariamente produzido em
médias e grandes propriedades, muito embora a agricultura familiar seja
responsável por quase 30% do seu cultivo, dispondo apenas de 20% das
terras agricultáveis no país. O principal estado produtor é Minas Gerais,
que  concentra  mais  da  metade  do  cultivo  e,  ao  lado  de  São  Paulo  e
Espírito Santo, detém cerca de 83% da produção nacional. 

20

C11

Soja:  É o principal  produto da agricultura brasileira,  embora a liderança
mundial  da produção pertença aos EUA. Responde por mais de 9% de
toda  a  balança  comercial  do  Brasil  e  ocupa  a  maior  parte  das  terras
agricultáveis.  A  maior  parte  de  seu  volume  é  destinada  ao  mercado
estrangeiro. A vantagem da produção de soja no Brasil é que ela ocorre no
período  de  entressafra  nos  países  do  hemisfério  norte,  para  onde  a
exportação  acontece  em  maior  volume,  cujo  destino  final  é  para
alimentação de rebanhos em territórios desenvolvidos. 

20

C12

Carne bovina: o Brasil possui o segundo maior rebanho bovino no mundo, com
mais de 200 milhões de cabeças de gado, atrás somente dos EUA, além de ser o
país que mais exporta carne desse tipo.   Apenas 16% da carne bovina brasileira é
destinada ao mercado externo, sendo a maior parte comercializada no mercado
interno. Isso ocorre porque a lucratividade no mercado nacional é alta e também
pela baixa importação desse produto, uma vez que a carne nacional possui uma
melhor relação entre custo e benefício. Mesmo assim, o governo brasileiro estima
que,  até  2019,  as  exportações  brasileiras  de  carne  responderão  por  60%  do
comércio mundial do produto. 

20

C13

Fumo: É um dos poucos produtos da agropecuária brasileira que são, em
maior  parte,  produzidos  em  pequenas  propriedades.  O  seu  cultivo  em
folhas no país é o segundo maior do planeta, atrás somente da China, de
modo  que  o  Brasil  é  o  maior  exportador.  Todavia,  sua  produção  vem
oscilando  nos  últimos  anos,  principalmente  em  função  das  campanhas
internacionais e nacionais de diminuição do consumo de tabaco. 

20

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/agricultura.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/agricultura-familiar.htm
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C14 

Milho: Em  termos  de  produção  mundial,  o  Brasil  encontra-se  atrás
somente dos EUA  e da China, estando muito próximo da UE. Metade de
sua  produção  no  país  é  realizada  por  pequenos  produtores  e  a  outra
metade fica a cargo de latifundiários,  que vêm elevando a produção de
milho transgênico.  Os principais estados na produção de milho no Brasil
são Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Rio Grande do Sul. Sua produção deve crescer a um ritmo de 3%
nos próximos anos .

20

C15

Cacau: E um produto que nasceu no Brasil, sendo cultivado primeiramente
na  Amazônia  e  atingindo  o  sul  da  Bahia,  onde  encontrou  condições
favoráveis para o seu desenvolviemento, como clima quente e superúmido,
solo  espesso  e  fértil.
Atualmente, a Bahia tem o cacau como o seu principal produto agrícola,
sendo o maior Estado produtor de cacau do país. 

20

C16

Carne de frango: o Brasil se consolidou como segundo maior produtor de
carne  de  frango  do  mundo,  superando  a  China,  que  produziu  13,025
milhões de toneladas em 2015, conforme o Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA, em inglês). 

20

C17

Carne suina: O Brasil é, atualmente, o quarto maior produtor mundial  de
carne suína. Segundo dados do Departamento de Agricultura dos  Estados
Unidos (USDA), a produção nacional em 2013 foi da ordem de 3,3 milhões
de toneladas (equivalente-carcaça), mais  de 3 milhões de toneladas que o
volume registrado há 50 anos. 

20

C18

Laranja: O Brasil é o maior produtor de laranjas no mundo, seguido por
EUA, China, Índia, México, Egito e Espanha. A principal característica que
influi  no destino  da produção citrícola  é  o  rendimento da fruta,  que vai
determinar  se  as  laranjas  possuem  a  quantidade  de  sólidos  solúveis
adequada  para  o  uso  industrial.  Apenas  na  região  de  São  Paulo  e
Triângulo Mineiro, conhecida como Citrus Belt, o Brasil produz 53% de todo
o suco de laranja produzido no mundo. 

20

C19 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)
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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. 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

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 – 2016

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 avaliação dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


