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CP/ECEME – 2017
2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Estudar  as medidas adotadas pelo governo brasileiro na educação sanitária da população, nas expressões
psicossocial  e econômica, destacando  o impacto das mesmas nas condições de saúde e concluindo  sobre os
reflexos no 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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os itens
em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma inadequada  ou deixou de destacar as
ideias essenciais.

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
Estudo 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
ALUN

O

C      on  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 do resumo,

reforçando as
conclusões parciais.

Com as ideias essenciais. 10
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira incorreta. 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 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
Educação Sanitária é a denominação dada à prática educativa que tem
como objetivo  induzir  a  população  a  adquirir  hábitos  que  promovam a
saúde e evitar doenças.

10

C2
Apesar  da  evolução  nos  últimos  anos,  o  Brasil  ainda  apresenta  uma
elevada  desigualdade  social,  com  influência  direta  na  condição
educacional da população, o que engloba também a educação sanitária.

5

C3
A precariedade no acesso ao saneamento básico adequado, onde mais de
35 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água tradada e mais
de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto adequada.

5

C4
O desenvolvimento adequado de educação sanitária é essencial  para o
discernimento  sobre  higiene,  água  potável,  coleta  de  lixo  e  de esgoto,
melhorando a qualidade de vida da população.

10

C5

A seguir, serão analisadas as medidas adotadas pelo governo brasileiro na
educação  sanitária  da  população,  nas  expressões  psicossocial  e
econômico, destacando o impacto das mesmas nas condições de saúde e
concluindo sobre os reflexos no meio ambiente.

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. M      edidas em educação sanitária adotadas pelo governo brasileiro 
na expressão psicossocial

C7

Implementação do Programa de Educação Sanitária Familiar, por agentes
do Ministério  da Saúde (MS),  visando à orientação da população,  com
objetivo  de  obter  mudanças  nas  condições  sanitárias,  e  melhorando  a
saúde da população.

15

C8

Planejamento, divulgação e realização de campanhas educacionais com o
objetivo  de  desenvolver  o  padrão  de  educação  sanitária  no  seio  da
população, particularmente nas camadas menos favorecidas, diminuindo o
impacto sanitário nos problemas de saúde.

10

C9

Qualificação  de  mão  de  obra  nas  comunidades  com  a  finalidade  de
transmitir  e  aplicar  princípios  de  educação  sanitária,  favorecendo  uma
melhor  condição  de  saúde  à  população  e  diminuindo  as  taxas  de
mortalidade.

15

C10

Fortalecimento do Programa Farmácia Popular do Brasil  para ampliar o
acesso  aos  medicamentos  para  as  doenças  mais  comuns  entre  os
cidadãos, fazendo com que as doenças provenientes do déficit sanitário
possam ser tratadas.

10

C11

Criação e desenvolvimento de programas de capacitação de professores e
de agentes de saúde objetivando a ampliação de disseminação de práticas
de higiene,  imprescindível  para  os  programas de proteção,  fomento  ou
recuperação da saúde, sendo uma afirmação indiscutível nos ambientes
acadêmicos, científicos, institucionais e comunitários.

15

C12

O  Ministério  da  Agricultura  criou  o  Programa  Nacional  de  Educação
Sanitária  em  Defesa  Agropecuária,  buscando  promover  a  sanidade,  a
inocuidade e a qualidade dos produtos agropecuários e seus derivados, e
auxiliando na conservação da saúde da população.

15

C13

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB), denominado PLANSAB,
criado em Portaria Interministerial, estabelece diretrizes, metas e ações de
saneamento  básico  para  o  Brasil  nos  próximos 20 anos,  visando mais
saúde com qualidade de vida à população.

10

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

Conclusão Parcial

C15
A  implementação  de  programas  governamentais  para  disseminar  a
educação  sanitária  contribui  para  diminuir  os  riscos  de  epidemias  e
melhorar as taxas de mortalidade no Brasil.

15

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.
b. M      edidas em educação sanitária adotadas pelo governo brasileiro
na expressão econômica

C17
Investimentos  no  Programa  de  Saúde  na  Família,  melhorando  o  acesso  da
população  aos  serviços  de  saúde  familiar  e  comunitário,  com  orientações
sanitárias, resultando em mais de 94 milhões de atendimentos desde sua criação.

15

C18

Uma  das  medidas  do  governo  é  a  ampliação  de  investimentos  na
capacitação de profissionais  de  saúde,  objetivando a ampla  difusão de
medidas de educação sanitária  e melhorando a condição de saúde da
população.

10

C19

Outra medida é a concessão de verbas para a realização de campanhas
de  educação  sanitária,  elaboração  e  distribuição  de  material  educativo
sobre  programas  sanitários,  facilitando  o  acesso  da  população  aos
conhecimentos necessários para uma melhor qualidade de vida.

15

C20
Estabelecimento de políticas que visem o aumento da renda e do nível
educacional da população objetivando maior percepção dos problemas de
saúde, reduzindo a desigualdade de acesso aos meios de saúde.

10

C21
O  aporte  de  recursos  financeiros  na  melhoria  do  padrão  alimentar,
principalmente na rede de ensino público, eleva a qualidade dos alimentos,
reduzindo os riscos de doenças por déficit sanitário.

10

C22
Aplicação  de  verbas  do governo  no esgotamento  sanitário,  objetivando
uma melhor qualidade de vida e a diminuição da incidência de doenças
nas áreas urbanas e rurais.

15

C23

O  governo  tem  consciência  que  os  custos  financeiros  envolvidos  na
prevenção sanitária são muito menores do que os custos empregados no
tratamento  das  diversas  doenças  ocasionadas  pela  inexistência  ou
insuficiência de instalações sanitárias, incentivando ações preventivas.

10

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C25
Os  recursos  financeiros  alocados  pelo  Ministério  da  Saúde  vêm
contribuindo  para  a  melhoria  das  condições  sanitárias  e  higiene  da
população brasileira, diminuindo os riscos de doenças.

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%)

Algumas
ideias

C27

A educação sanitária adequada permite o discernimento para a utilização
de fossas sépticas para a destinação de esgoto, em vez do uso de fossas
rudimentares ou de escoamento para rios ou riachos, evitando prejuízos
para o meio ambiente.

10

C28

Por meio da educação sanitária, é possível destinar adequadamente o lixo
orgânico  produzido  nas  residências,  depositando  o  mesmo  em aterros
sanitários, ao invés de mantê-lo a céu aberto, e diminuindo o impacto de
contaminação do solo.

10

C29
As  medidas  sanitárias  adequadas  preservam  os  mananciais  de  água,
propiciando a manutenção de água limpa e facilitando a obtenção de água
potável.

10

C30

A educação sanitária da população e a eficiente política de gestão pública
dos serviços de saneamento básico, que podem ser entendidos como os
serviços  de  abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,  drenagem
urbana, coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos (lixo), permite
a conservação do meio ambiente.

10

C31
A aplicação das diretrizes, metas e ações de saneamento básico previsto
no PLANSAB, influenciarão no desenvolvimento de educação sanitária da
população e contribuirão para a preservação do meio ambiente.

10

C32
Por  fim,  a  educação  sanitária  propicia  ações  que  influenciam  diretamente  na
conservação do meio ambiente, melhorando a qualidade de vida da população. 10

C33  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 QUESTÃO   (Valor 4,0)

“A mobilidade urbana é uma das principais pautas a serem discutidas principalmente com o crescimento desordenado
das cidades modernas […..] os elaboradores dos planos de mobilidade urbana devem priorizar os transportes coletivos
e os transportes não motorizados, assim diminuindo o grande fluxo de veículos nas cidades” (Fonte: Adaptação do Site
Projeto Redação, acesso em 05/07/2017).

Justificar  os atuais problemas de mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras, destacando as medidas
governamentais, já adotadas ou em curso, para atenuar os óbices causados pela priorização do “rodoviarismo” no
país.
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 1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Identificação
do objeto

correto

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

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

5

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

Em todas as ideias. 10

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

Em nenhuma das ideias. 0

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

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

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

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

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

Subtotal – MÉTODO 80

  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
O Brasil passou de um país agroexportador para país urbano/industrial. Um
processo de urbanização acelerada em apenas meio século.

10

C2
Atualmente, a mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras está impactada
pelo crescimento vertiginoso da população em busca de emprego e melhores
condições de vida.

10

C3
As cidades formam uma rede urbana nacional, controlada pelas metrópoles e
interligada pelas infraestruturas de transportes e comunicações.

10

C4

O rodoviarismo no Brasil tornou-se uma política predominante no modal de
transportes, sobretudo a partir de meados do século XX, como, por exemplo,
a  política  de  interiorização  e  ocupação  de  espaços  vazios  de  Juscelino
Kubitscheck (JK).

10

C5
O Brasil é um país eminentemente rodoviarista, ou seja, que apresenta um predomínio
do modal rodoviário em sua estrutura de transportes e deslocamentos ao longo de
toda a sua extensão territorial e nas áreas urbanas.

10

C6
Os  óbices  mais  frequentes  são  grandes  congestionamentos,  poluição
ambiental, poluição sonora, acidentes, etc.

10

C7

A seguir  serão justificados os atuais problemas de mobilidade urbana nas
metrópoles brasileiras, destacando as medidas governamentais, já adotadas
ou  em  curso,  para  atenuar  os  óbices  causados  pela  priorização  do
rodoviarismo no país.

10

C8 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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%)

A  l      gu  m      as   i      d  e  i      a  s

C9
 O uso excessivo de veículos nas metrópoles brasileiras. Resultado da
pouca e/ou ineficiente oferta de transporte de massa.

10

C10
A má qualidade do transporte público no Brasil. Resultado de pouco
investimento  no  setor,  visando  a  maior  oferta  de  transporte  em  outros
modais como metroviário e ferroviário.

10

 C11

A herança histórica da política  rodoviarista no país. Justificada pelas
seguidas políticas de governo de incentivo a esse modal a exemplo do que
aconteceu  no  governo  JK  e  no  período  militar  com  o  Programa  de
Integração Nacional (PIN).

10

 C12

O aumento da aquisição de automóveis por parte da população. Como
resultado do aumento de renda média do brasileiro nos últimos anos e a
concessão  de  mais  crédito  ao  consumidor,  houve  a  diminuição  da
mobilidade urbana.

10

  C13

O desenvolvimento  da  indústria  automobilística.  A grande oferta  de
veículos  no  mercado  foi  o  resultado  de  políticas  de  incentivo  como  a
redução  de  impostos  por  parte  do  Governo  Federal  sobre  produtos
industrializados,  contribuindo  para  a  existência  de  grandes
congestionamentos diários nas metrópoles.

10

 
C14

 A concentração de população no meio urbano. Por exemplo, de 2002 a
2012,  a  população  brasileira  aumentou  12,2%  e  o  número  de  veículos
cresceu  138,6%.  Dessa  forma, contribuiu  para  os  atuais  problemas  de
mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras.

10

 C15

O baixo uso do deslocamento por trilhos (trem e metrô). A participação
do  uso  do  trem  e  do  metrô,  resultado,  também,  da  priorização  do
rodoviarismo  no país, é  de  apenas  de  4%  nos  deslocamentos  no  país,
contribuindo  para  os  grandes  congestionamentos  nas  metrópoles
brasileiras.

10

  C16

O  aumento  do  tempo  de  deslocamento  nas  metrópoles. Os
deslocamentos  de  ônibus  e  automóvel  totalizam 52%  a  participação  do
transporte  motorizado  no  país,  com  65%  do  tempo  gasto  nos
deslocamentos casa, trabalho e lazer.   Resultado, também, da  priorização
do rodoviarismo no país.

10

 C17
O aumento da oferta do transporte metroviário. A construção de linhas
de metrô nas capitais do país contribui para a diversificação da oferta de
transporte, diminuindo o tempo de deslocamento nas grandes metrópoles.

10

 C18

Implementação  de  Políticas  Públicas  voltadas  para  o  transporte  de
massa.  Por exemplo, temos a adoção do sistema de rodízio de veículos,
nas principais cidades (São Paulo já adota e o Rio de Janeiro estuda a
implementação). Tal fato contribui para a diminuição dos congestionamentos
nas grandes metrópoles.

10

 C19

Reorganização dos espaços urbanos.  Restringir deslocamentos de uma cidade
para outra a trabalho, a estudo ou a lazer, os chamados movimentos pendulares.
Por exemplo, a adoção do conceito de “cidade compacta” de modo a aproximar as
pessoas de seus locais de trabalho, estudo e/ou lazer. Dessa forma, diminui o tempo
de deslocamento das grandes metrópoles.

10

 C20

Restrição de tráfego e estacionamento nas cidades em determinados
horários. Por  exemplo,  o  governo  pode aplicar  medidas  de  controle  do
acesso  e  da  circulação  (multas)  para  autos,  ônibus  e  caminhões  em
horários  de  rush  ou  grande  fluxo.  Isso  contribui  para  a  melhoria  da
circulação nas áreas centrais e nodais das grandes metrópoles.

10

 C21

Incentivos governamentais ao uso do transporte público coletivo.  Por
exemplo, temos a propaganda de conscientização do habitante da cidade,
por meio da mídia, sobre a economia de dinheiro e tempo de utilização de
transporte,  contribuindo  para  a  melhoria  da  circulação  nas  grandes
metrópoles.

10

 C22

Adoção de pedágios urbanos para veículos. A adoção de taxas onerosas
sobre  o  uso  do  espaço  urbano  nos  grandes  centros  financeiros  e  de
serviços nas cidades. Tal fato contribui para o uso de transporte coletivo em
detrimento do carro.

10

 C23

A adoção do transporte solidário e “lotadas”. Por exemplo, temos o uso
compartilhado de veículos por duas ou mais pessoas que fazem um trajeto
comum. Tal fato contribui para a melhoria da circulação urbana.

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

A  l      gu  m      as   i      d  e  i      a  s

 C24

Medidas governamentais para o transporte público.  Por exemplo, na
esfera  federal,  o  incentivo  às  grandes  obras  públicas  que  visam  à
diversificação  dos  modais  de  transportes,  como  ferrovias,  rodovias  e
hidrovias. Dessa forma, contribui para a desconcentração dos automóveis
nas grandes cidades.

10

 C25

A melhoria do Estatuto das Cidades. Por exemplo, adoção de mudanças
jurídicas,  com  ênfase  na  eficiência  dos  deslocamentos  por  parte  das
populações. Tal fato contribui para a melhor qualidade de vida nas grandes
cidades.

10

 C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

5

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

10 (2)

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

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

0(1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10

B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento  do
leitor.

15 (2)

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

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

0 (1)

C2:  É  parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

10

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

15 (2)

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos coesivos,
gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 5 (4)

E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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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 pes-
soa (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 so-
lução de questões preconizada na publicação mé-
todo 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 introdu-
ção.

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 introdu-
ção.

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 consi-
deradas 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 apropria-
da.

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 com-
preensão.

50
Redigiu texto com caligrafia ruim, comprometendo o entendi-
mento da solução.

41
Usou incorretamente as iniciais maiúscula / minús-
cula.

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).


	A má qualidade do transporte público no Brasil. Resultado de pouco investimento no setor, visando a maior oferta de transporte em outros modais como metroviário e ferroviário.
	O aumento da aquisição de automóveis por parte da população. Como resultado do aumento de renda média do brasileiro nos últimos anos e a concessão de mais crédito ao consumidor, houve a diminuição da mobilidade urbana.

