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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Comparar a incidência de endemias nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil, concluindo sobre as melhores práticas
do governo federal no controle destas doenças.

OBSERVAÇÃO: 

ESTA É UMA DAS FORMAS DE SOLUÇÃO PARA A SERVIDÃO “COMPARAR”. LEIA A PUBLICAÇÃO “MÉTODO
PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS FORMAS.

 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  o  l      v  i  m      e  n  t      o

Identificação
do objeto

correto

M9
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente. 20
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5
Divisão sem coerência. 0

M10

Comparação dos
objetos obedecendo

aos mesmos
referenciais (fatores de

comparação).

Totalmente. 10
Empregou mais da metade dos referenciais

corretamente.
5

Empregou menos da metade dos referenciais
corretamente.

2

Não empregou os referenciais corretamente. 0

M11

Identificação da
coerência das ideias

com o objeto.

Totalmente. 20
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0

M12
Comparação das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Totalmente. 30
Mais da metade das ideias com ligação. 15

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

 

 Aluno nº



2

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M13 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

M14

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

M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

M16

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
M17 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

I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Endemia caracteriza-se por ser qualquer doença que se manifeste apenas
em um espaço limitado, denominado “faixa endêmica”.

10

C2

A  região  Sudeste  com  extensão  territorial  de  924.511  quilômetros
quadrados, formada por Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo,  com maior  concentração  populacional  do  território  brasileiro,  com
mais de 80 milhões de habitantes, que correspondem a mais de 42% do
total nacional.

5

C3

A  região  Sul  com  área  territorial  de  576.774  quilômetros  quadrados,
composta  por  três  unidades  federativas:  Paraná,  Santa  Catarina  e  Rio
Grande  do  Sul, e  possuindo  uma  população  de  um pouco  mais  de  27
milhões de habitantes. 

5

C4
Tanto  a  região  Sudeste,  quanto  a  região  Sul,  caracterizam-se  por  boa
qualidade  de  vida  quando  comparadas  às  outras  regiões  do  país,
apresentando os melhores índices sociais e de saúde do Brasil.

5

C5
A seguir, será realizada uma comparação da incidência de endemias nas
regiões Sudeste  e  Sul  do Brasil,  com a imposição  de  concluir  sobre  as
melhores práticas do governo federal no controle das doenças.

5

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-

RES
ESC

ALUNO

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

Algumas
ideias

a. Incidência de endemias na região Sudeste do Brasil

C7

1) Influência do clima
A região Sudeste com clima tropical em boa parte do seu território, com
temperatura mais elevada, com variações secas e chuvosas, dificultando a
propagação de doenças relacionadas ao clima.

5

C8

2) Influência da educação e das condições sanitárias
A região Sudeste com taxa elevada de alfabetismo e educação sanitária,
com  melhores  índices  nacionais  de  distribuição  água,  reduzindo  a
ocorrência de diversas verminoses, que são mais frequentes nas periferias
das cidades. 

5

C9

3) Influência de vetores
Taxas de doenças transmitidas por vetores assusta a população da região
Sudeste, com urbanização desordenada e muitos moradores de periferia,
sendo comuns surtos endêmicos de doenças, obrigando a realização de
campanhas de controle de vetores, com participação das Forças Armadas.

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

Algumas
ideias

C10

4) Dengue, Chikungunya e Zica
Nos  últimos  anos  na  região  Sudeste,  ciclicamente  ocorrem  casos  de
Dengue  e,  recentemente,  Chikungunya  e  Zica  vírus,  doenças causadas
pelo  mosquito  Aedes  aegypti,  exigindo ações  governamentais  e  da
população para reduzir o efeito das mesmas.

10

C11

5) Febre Amarela
No final  de 2016 e  início  de  2017,  ocorreram diversos  casos  de  Febre
Amarela  silvestre,  com óbitos,  em todos os estados da região Sudeste,
assustando a população e provocando a utilização de vacinação em massa
para tentar conter a endemia.

10

C12

6) Doenças causadas por parasitas
A doença  mais  comum,  causada  por  parasita,  na  região  Sudeste  é  a
Leptospirose, principalmente pelas frequentes enchentes enfrentadas pelos
moradores de cidades que alagam em períodos chuvosos, desencadeando
ações governamentais para orientar os meios de prevenção.

10

C13

7) Síndrome da imunodeficiência adquirida(AIDS)
A região Sudeste é responsável pela maior concentração de HIV/Aids no
Brasil, com 58% do total de casos, principalmente pela maior concentração
populacional do território brasileiro, sendo motivo de ações intensivas dos
governantes para diminuir a incidência e para tratar os doentes. 

5

C14

8) Doenças respiratórias
Com um clima mais ameno, as doenças respiratórias da região Sudeste
estão  mais  relacionadas  à  poluição  provocada  pelos  grandes  centros
industriais, favorecendo o surgimento de pneumonia, sinusites, resfriados e
asma, aumentando a busca por atendimentos de saúde.

5

C15

9) Tuberculose
Tuberculose,  doença  infecto-contagiosa  que  afeta  os  pulmões,  sendo
transmitida pelo  Mycobacterium tuberculosis,  o  bacilo  de Koch,  sendo a
doença infecto-contagiosa que mais causa mortes no Brasil,  inclusive na
região Sudeste, provocando alerta nos profissionais de saúde para o seu
diagnóstico e tratamento, que é oferecido gratuitamente pelo governo.

10

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C17

A região Sudeste, com grande concentração populacional e taxas elevadas
de desenvolvimento, enfrenta sérios problemas com doenças transmitidas
pelo  Aedes aegypti,  doenças sexualmente transmitidas e,  recentemente,
com a Febre Amarela.

5

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Incidência de endemias na região Sul do Brasil

C19

1) Influência do clima
O clima subtropical em grande parte da região Sul, com temperaturas mais
baixas do restante do Brasil, principalmente no inverno, favorece doenças
típicas da estação, como pneumonia, sinusites, resfriados e asma, levando
ao preparo da população para enfrentar as adversidades.

10

C20

2) Influência da educação e das condições sanitárias
As elevadas  taxas  de  alfabetismo  da  região  Sul,  as  maiores  do  Brasil,
favorecem  a  educação  sanitária  no  ambiente  familiar  e  nas  escolas,
contribuindo  para  melhores  condições  de  sanidade  e  diminuição  nos
índices de doenças relacionadas com o saneamento básico, presentes, no
entanto, na população mais carente.

5

C21

3) Influência de vetores
A transmissão de doenças por vetores na Região Sul é menos comum do
que  em  outras  regiões,  sendo  pouquíssimos  os  casos  de  doenças
relacionadas com vetores, reduzindo a preocupação com essas endemias.

5

C22

4) Dengue, Chikungunya e Zica
O baixo índice de doenças como Dengue, Chikungunya e Zica vírus na
região Sul, demonstra que os vetores têm mais dificuldades de sobreviver
em temperaturas mais baixas, favorecendo o controle das mesmas.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
       (55% a 70%)

Algumas
ideias

C23

5) Febre Amarela
Em 2009 ocorreram alguns poucos casos de Febre Amarela silvestre no
interior  do  Rio  Grande  do  Sul,  inclusive  com  óbitos,  relacionados  à
presença de macacos, provocando reação dos órgãos competentes para
controlar a situação.

5

C24

6) Doenças causadas por parasitas
A  Doença  de  Chagas,  transmitida  pelo  Trypanosoma  cruzi,  é  uma
inflamação  causada  por  um  parasita  encontrado  em  fezes  de  insetos,
comum  na  região  Sul,  que  ataca  o  coração  e  o  intestino  grosso,
aumentando o tamanho dos órgãos e necessitando tratamento específico.

10

C25

7) Síndrome da imunodeficiência adquirida(AIDS)
A região Sul concentra 23% dos casos de Aids do Brasil, com apenas 14%
da população total,  produzindo uma taxa de incidência de 32,4 casos em
cada 100  mil  habitantes,  o  dobro  do país,  e  aumentando a busca  pelo
tratamento oferecido pelo governo.

10

C26

8) Doenças respiratórias
Na região Sul se concentram os maiores índices de Gripe A, que é causada
pelo vírus H1N1 e provoca sintomas intensos de febre, dores no corpo e de
cabeça e tosse, podendo levar à morte, com maiores riscos para pessoas
com 60 anos ou mais, grávidas, crianças de seis meses até cinco anos,
portadores de doenças crônicas e trabalhadores da saúde, provocando, a
cada ano, Campanhas de Vacinação.

10

C27

9) Tuberculose
Na  região  Sul  também  são  comuns  casos  de  Tuberculose,  doença
transmitida  de  uma  pessoa  para  outra  pelas  gotículas  eliminadas  pela
respiração,  por  espirros  e  pela  tosse  dos  doentes,  e  que  é  um  sério
problema da  saúde pública,  necessitando  de tratamento adequado para
reduzir os riscos. 

10

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C29

A região  Sul,  com  taxas  elevadas  de  alfabetismo  e  desenvolvimento,
enfrenta  sérios  problemas  com  doenças  relacionadas  ao  clima  frio  do
inverno,  que  provocam a  lotação  dos  hospitais  e  exigem medidas  para
aliviar a situação.

5

c. Comparação entre    incidência de endemias nas Regiões Sudeste e
Sul do Brasil  .

C30

1) Influência do clima
A região Sudeste apresenta pouca incidência de doenças relacionadas ao
clima, por ter uma variação climática mais amena, enquanto que a região
Sul  enfrenta  doenças  típicas  na  estação  do  inverno,  como  pneumonia,
sinusites, resfriados e asma.

5

C31

2) Influência da educação e das condições sanitárias
Tanto a região Sudeste, quanto a Região Sul apresentam taxas elevadas
de alfabetismo e os melhores  índices  nacionais  de saneamento básico,
reduzindo a possibilidade de doenças.

5

C32

3) Influência de vetores
Enquanto que a região Sudeste enfrenta anualmente surtos endêmicos de
doenças provocadas por vetores, a Região Sul do Brasil apresenta índices
baixíssimos dessas endemias.

5

C33

4) Dengue, Chikungunya e Zica
Os casos de Dengue, Chikungunya e Zica vírus na região Sudeste transtornam a
população  a  cada  ano,  enquanto  que  na  região  Sul,  provavelmente  pelas
temperaturas mais baixas, o Aedes aegypti não tem a mesma ação.

5

C34

5) Febre Amarela
Recentemente a região Sudeste enfrentou um surto endêmico de Febre
Amarela silvestre, com óbitos, em todos seus estados, sendo que na região
Sul há relatos da mesma doença em 2009, onde ocorreram alguns poucos
casos no interior do Rio Grande do Sul.

5

C35

6) Doenças causadas por parasitas
Na região Sudeste são comuns casos de Leptospirose durante as enchentes em
cidades  durante  períodos  chuvosos,  enquanto  que  na  região  Sul  os  índices  de
Doença de Chagas são significativos.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
       (55% a 70%)

Algumas
ideias

C36

7) Síndrome da imunodeficiência adquirida(AIDS)
Enquanto que a região Sudeste é responsável pela maior concentração de HIV/Aids
no Brasil,  a região Sul  apresenta a maior taxa de incidência,  sendo o dobro do
restante do país.

5

C37

8) Doenças respiratórias
Tanto a região Sudeste, quanto a região Sul, enfrentam problemas com doenças
respiratórias na sua população, sendo que a primeira devido à poluição das áreas
industriais e a segunda pela situação climática na estação mais fria.

5

C38

9) Tuberculose
A Tuberculose,  doença que ressurgiu  após  décadas,  está  presente  nas regiões
Sudeste e Sul, sendo relacionada, muitas vezes, a casos de Aids, pela diminuição
da imunidade, e também às condições de clima frio.

5

C39 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C40
Enquanto  que  os  maiores  desafios  da  região  Sudeste  são  com  o  controle  de
vetores, a região Sul tem seus maiores problemas com doenças  relacionadas ao
clima frio do inverno.

5

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C41

O Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, criaram
em 2013, o Programa Mais Médicos,  que proporciona a convocação de
profissionais  para  atuar  na  atenção  básica  pelo  Sistema  Único  de
Saúde(SUS) de municípios com maior vulnerabilidade social.

5

C42
A implantação, pelo Ministério da Saúde, do Programa de Saúde da Família, em
1993, trouxe uma nova dimensão na promoção da atenção básica em saúde para
as pessoas, diminuindo o modelo de saúde centrado em hospitais.

5

C43

O  Ministério  da  Saúde  vem,  periodicamente,  promovendo  diversas
campanhas  contra  vetores,  principalmente  o  Aedes  aegypti,  como  Zica
Zero; Sempre é hora de combater a Dengue; Todos contra o Aedes aegypti;
Todos contra Dengue, Chikungunya e Zica; Dengue pode matar; Campanha
de conscientização: este mosquito mata; Brasil unido contra a Dengue, que
propiciam a mobilização da sociedade.

10

C44

Nas  campanhas  de  controle  de  vetores,  sistematicamente  ocorre  a
participação  das  Forças  Armadas  em  apoio  a  órgãos  governamentais,
facilitando o trabalho dos agentes de saúde e aumentando a credibilidade
do processo.

5

C45

Anualmente,  o  Ministério  da  Saúde  promove  campanha  de  vacinação
contra a gripe,  como ocorreu neste ano o Dia D de Vacinação contra a
gripe, em postos de todo o País, para reduzir a possibilidades de surtos de
Gripe A.

10

C46
O Ministério da Saúde, com o apoio das Secretarias Estaduais de Saúde da
região  Sudeste,  vacinou,  em  2017,  grande  parte  da  população  desses
estados contra a Febre Amarela, para prevenir e controlar a doença.

10

C47

O Ministério da Saúde tem desencadeado campanhas de prevenção à leptospirose
durante  o  período  de  chuvas,  quando  ocorrem  alagamentos  e  inundações  em
algumas regiões, com agentes de endemias e enfermeiros visitando casa por casa
para orientação, não somente nas áreas delimitadas pela Defesa Civil.

5

C48

O  Ministério  da  Saúde  criou,  em  1985,  o  Programa  Nacional  de  Doenças
Sexualmente Transmissíveis(DST) e AIDS(PN-DST/AIDS), que engloba uma série
de  ações  de  prevenção  e  tratamento  da  Aids,  além  de  garantir  acesso  a
medicamentos gratuitos no Brasil, sendo a iniciativa elogiada pela Organização das
Nações Unidas(ONU) e adotada em outros países.

10

C49
O  Ministério  da  Saúde  promove  o  Tratamento  Diretamente  Observado
(TDO) da Tuberculose na Atenção Básica para  todos os diagnosticados
com a doença, que é gratuito e disponibilizado pelo SUS.

5

C50
Por  fim,  é  preciso  continuar  aprimorando os  programas governamentais
para controlar as endemias existentes no território das regiões Sudeste e
Sul e que afetam suas populações.

5

C51  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 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 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

 
 

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

À luz da teoria do Desafio-Resposta de Arnold Toynbee, caracterizar a atual matriz energética mundial.
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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

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

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 matriz energética de um país compreende as diferentes fontes de energia
disponíveis para o uso nas mais diversas atividades sociais.

5

C2

Atualmente, um dos maiores desafios enfrentados pelas nações é a busca
por  fontes  renováveis  limpas  e  baratas,  alternativas  sustentáveis  que
tragam benefícios ambientais, por serem menos poluentes e econômicas,
uma vez que diminuem a dependência dos combustíveis fósseis.

5

C3

A matriz energética mundial é composta, em sua maioria, por fontes não
renováveis – os combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e gás
natural  ainda  constituem  grande  parte  da  energia  utilizada  em  todo  o
mundo. 

5

C4
A matriz  energética  mundial,  segundo  dados  de  2010,  é  distribuída  da
seguinte forma: petróleo (31%), carvão mineral (29%), gás natural (21%),
biomassa (10%), nuclear (5%), hidrelétrica (2%) e outras fontes (1%). 

5

C5
Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram, em 2017, a saída do
Tratado de Paris, o que traz grandes repercussões no cenário internacional,
diante do desafio de conciliar desenvolvimento e preservação ambiental.

5

C6

Arnold  Toynbee,  na  obra  “Um Estudo  da  História”  (A Study  of  History),
analisa as causas para o nascimento, crescimento e ocaso das nações, fato
que está diretamente ligado às respostas dadas pelos países aos desafios
interpostos pelo desenvolvimento.

5
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C7 Para Toynbee as inferioridades geográficas em termos de recursos naturais também
são desafios ou obstáculos que se interpõem ao desenvolvimento das nações. 5

C8
A seguir,  à  luz  da  teoria  do  Desafio-Resposta  de  Arnold  Toynbee,  será
caracterizada a atual matriz energética mundial. 

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

O  petróleo  é  um  hidrocarboneto  não-renovável. Importante  recurso
econômico. Corresponde a aproximadamente 31% do total consumido no
mundo. A humanidade, contudo, está atingindo o pico máximo de consumo
dessa  commoditie fruto  do  aumento  da  demanda.  Como  exemplo,  a
chinesa.  Dessa  forma,  o  grande  desafio  mundial  é  dar  respostas  que
diminuam a dependência de tal fonte.

15

C11

Os  principais  países  consumidores  de  petróleo.  A maior  parte  dos
consumidores são potências do mundo desenvolvido. São exemplos disso
os EUA,  o  Japão e a  Alemanha,  e,  também merece  destaque a região
Ásia/Pacífico. Todavia, as grandes economias emergentes como o Brasil, a
Rússia, a Índia, a Coreia do Sul e a China aumentaram muito o consumo,
gerando grande impacto ambiental.

15

C12

As principais reservas de petróleo no mundo. As maiores reservas estão
localizadas na Venezuela, no Golfo Pérsico e na Rússia, o que demonstra
grande  concentração  estratégica  desses  recursos.  O  domínio  sobre  o
recurso se configura, portanto, em poder e controle de preços, sendo um
grande desafio mundial evitar crises de oferta, diante do aumento crescente
da procura por petróleo.

15

C13

O gás natural.  O gás natural corresponde a 21% do total das fontes na
matriz energética mundial. A maior parte do comércio internacional desse
produto é feita por gasodutos controlados com muito rigor por Estados e
grande empresas como a estatal Gazprom da Rússia. Assim, a Rússia é o
maior produtor e exportador mundial com respectivamente (19,4%) e (21%),
seguido dos EUA com 18,7% da produção. Dessa forma, um grande desafio
mundial  consiste  em  equacionar  os  conflitos  oriundos  da  distribuição,
gestão e posse desse recurso.

15

C14

O gás natural  na América  do Sul  pode gerar  conflitos  regionais.  O
Chile, por exemplo, depende do gás fornecido pela Argentina e, o Brasil, do
gás boliviano por intermédio do Gasoduto Brasil-Bolívia (GasBol). Não por
acaso,  o  recente  processo  de  nacionalização  do  gás  boliviano  foi  um
processo crítico na relação entre os dois países.  Desta forma, a gestão
desse recurso energético é um desafio  não só ao meio ambiente como
também à integração energética na região.

15

C15

Os impactos do Protocolo de Quioto na matriz energética. O “sequestro
de carbono” é uma expressão usada, a partir  da Conferência de Quioto
(1997),  para  indicar  métodos  de  retirada  de  dióxido  de  carbono  da
atmosfera  e  sua  fixação  no  solo,  nas  florestas  ou  nos  oceanos.  Dessa
forma, o reflorestamento é uma das principais respostas das nações ao
desafio de preservação ambiental e do aumento de fontes alternativas na
matriz energética mundial.

15

C16

A  energia  hidroelétrica.  A  hidroeletricidade  corresponde  a
aproximadamente 2% da matriz mundial. Todavia, em países como o Brasil,
Rússia,  China  e  EUA,  ela  é  bastante  aproveitada  pelas  usinas  que
transformam a energia hidráulica e cinética em eletricidade. Dessa forma,
por  ser  renovável,  mais  barata  e  menos  poluente  é  uma  estratégia
energética favorável à sustentabilidade. 

15

C17

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e seu impacto sobre a
matriz energética. Os países desenvolvidos, diante do desafio de diminuir
as emissões de gases do efeito estufa, criaram o MDL durante a cimeira
sobre meio ambiente conhecida como Eco 92. Por exemplo, seria possível
contar tanto com o corte das emissões, como também com a compra dos
créditos  de  carbono  pelos  países,  substituindo  gradativamente  os
hidrocarbonetos. Dessa forma, as nações enfrentariam o desafio de tornar a
matriz energética mundial mais limpa e renovável.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C18

 O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e seu
impacto sobre a matriz energética. O IPCC foi recentemente constituído
no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) para controlar e fazer
um estudo constante das mudanças climáticas. Os cenários demonstram,
contudo,  as  emissões  feitas  pelo  homem  causando  o  chamado  efeito
estufa.  Dessa forma,  em resposta a  essa anomalia,  a matriz  energética
baseada  em  hidrocarbonetos  deveria  ser  substituída  por  fontes  mais
renováveis como hidrelétrica, eólica, solar, etc.

10

C19

A energia solar.  A energia solar é extraída de forma direta (células foto
voltaicas)  e indireta (usinas em áreas de grande insolação).  Trata-se de
uma boa opção para o desafio de preservação ambiental e mudança da
matriz, pois consiste numa fonte energética renovável e limpa (não emite
poluente), mas ainda é muito cara.

10

C20

A energia eólica.  É o tipo de energia que utiliza-se da força promovida
pelos ventos para a produção de energia. Sua importância vem crescendo
na  atualidade,  pois  ela  não  emite  poluentes  na  atmosfera,  sendo  uma
excelente resposta ao desafio ambiental de tornar a matriz energética mais
limpa.

15

C21

A energia  das  marés. A  energia  das  marés,  também conhecida  como
energia  maremotriz,  é  obtida  por  meio  do  aproveitamento  da  energia
proveniente  do  desnível  das  marés.  Embora  seja  uma  fonte  limpa  e
renovável  é um desafio  torná-la  operacional,  pois  o  desnível  das marés
deve  ser  superior  a  7  metros.  Outros  fatores  agravantes  são  os  altos
investimentos  e  o  baixo  aproveitamento  energético.  Assim,  é  uma fonte
muito pouco explorada.

15

C22

A biomassa. A biomassa corresponde a toda e qualquer matéria orgânica
não fóssil  (principalmente o  bagaço da cana-de-açúcar).  Assim,  pode-se
utilizar esse material para a queima e produção de energia. Sendo assim é
considerada uma fonte renovável e uma alternativa viável à mudança da
matriz energética, tornando-a mais renovável.

15

C23

A energia geotérmica. A energia geotérmica corresponde ao uso regulado
do calor interno da Terra. Existem instalações em países como a Turquia,
Quênia,  México,  Japão,  Alemanha e  EUA.  São casos,  bem restritos  no
mundo, em que esse calor se manifesta em áreas próximas à superfície
como vulcões, águas termais e gêiseres. Dessa forma, é uma fonte limpa e
renovável, mas de baixa difusão. 

15

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

  3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico
ou contraditório  devido à inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e
compreensível, embora fragmentado, com má articulação
de  ideias.  Há  contradições  que não dificultam  a
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas  registram
dificuldade de compreensão localizada.

5

A3:  Desenvolvimento compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições,  no qual  todas as ideias apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

10 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais
obriga o leitor a retornar para entender melhor
alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor. 15 (2)
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(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do pensamento. O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,
usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva ao
laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis
na (quase) totalidade do texto.

0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

10

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

15 (2)

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO   (400 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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2017

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).


