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CP/ECEME 2017

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

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

Ana lisa r  a  s i t u a ç ã o  a t u a l  d o  s a n e a m e n t o  b á s i c o  n a s  r e g i õ e s  N o r d e s t e  e  C e n t r o -
O e s t e  d o  B r a s i l ,  d e s t a c a n d o  a s  e v o l u ç õ e s  o c o r r i d a s  c o m  a  a p l i c a ç ã o  d a s  d i r e t r i z e s
d o  P l a n o  N a c i o n a l  d e  S a n e a m e n t o  B á s i c o  ( P L A N S A B ) , c o n c l u i n d o  s o b r e  o  i m p a c t o
p r o d u z i d o  n a s  c o n d i ç õ e s  d e  s a ú d e  d a  p o p u l a ç ã o .

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. 15
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. 15
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. 20
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M12
Elaboração das ideias

do destaque

Totalmente. 15

Mais da metade das ideias com ligação. 10

Menos da metade das ideias com ligação. 5

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

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

 Aluno nº

  GEOGRAFIA-SAÚDE
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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

In      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1

O saneamento  básico  consiste  no tratamento  e  abastecimento  de água,  na
coleta e disposição de esgotos sanitários, no controle da poluição causada por
esses  esgotos,  drenagem  urbana  (águas  pluviais)  e  no  acondicionamento,
coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos.

10

C2

A região Nordeste do Brasil possui extensão territorial de mais de um milhão e
meio de quilômetros quadrados, é composta pelos Estados de Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe,
e caracteriza-se pelo menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 0,608,
pela maior taxa de mortalidade infantil e pela menor expectativa de vida do país.

5

C3

A  região  Centro-oeste  tem  extensão  territorial  de  mais  de  um  milhão  e
seiscentos  mil  quilômetros  quadrados,  é  composta  pelos  Estados  do  Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e pelo Distrito Federal, sendo a segunda
maior do Brasil, possuindo IDH de 0,753.

5

C4
Apesar da evolução nas conquistas sociais que o Brasil vem experimentando,
principalmente  na  última  década,  ainda  falta  muito  para  atingir  um  padrão
satisfatório na questão do saneamento básico.

5

C5

O  Plano  Nacional  de  Saneamento  Básico  (Plansab)  é  um  instrumento
fundamental para a retomada da capacidade orientadora do Estado na
condução  da  política  pública  de  saneamento  básico  e,
consequentemente,  da definição das metas e estratégias de governo
para os próximos vinte anos, com vistas à universalização do acesso
aos  serviços  de  saneamento  básico  como  um  direito  social,
contemplando  os  componentes  de  abastecimento  de  água  potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

10

C6

Este trabalho tem por finalidade analisar a situação atual do saneamento básico
nas regiões nordeste e centro-oeste do Brasil, com destaque para as evoluções
ocorridas com a aplicação das diretrizes do Plansab e uma conclusão sobre o
impacto produzido nas condições de saúde da população.

5

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ide ias

 a. Situação atual do saneamento básico na região Nordeste 

C8

Uma  característica  da  região  Nordeste  -  maior  parte  da  população  urbana
abastecida  por  sistemas  integrados,  que  fornecem  água  a  mais  de  um
município  a  partir  do  mesmo  manancial,  destacando a  universalização  da
oferta de abastecimento de água potável em períodos de seca.

15

C9

Distribuição de água na área rural  nordestina,  por  rede geral  canalizada na
propriedade  ou terreno,  poço  ou nascente,  cisterna  ou carro-pipa,  processo
importante para aliviar a situação crítica, sendo que o Plansab vem melhorando
bastante este quadro.

10

C10

O grande problema na região Nordeste é disponibilidade de água potável para a
população, principalmente rural, o que exige atenção e adequação ao padrão
de potabilidade por parte dos prestadores do serviço público de abastecimento,
exigindo ações oriundas das diretrizes do Plansab.

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

Ide ias

C11

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), de 2015, publicada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016, - a região
Nordeste  apresenta  um percentual  de  quase  80% no  atendimento  de  água
tratada para  a  população em geral,  destacando a  melhora  do quadro  com
implantação de ações do Plansab.

15

C12

A  Pnad, de 2015, publicada pelo IBGE, em 2016, divulgou que o número de
domicílios urbanos atendidos por coleta de lixo na região Nordeste é de 79,1%,
situação ainda bastante deficiente, destacando a universalização da oferta da
coleta de resíduos sólidos na área urbana prevista no Plansab.

15

C13

A publicação “Esgotamento Sanitário: Panorama para o Semiárido brasileiro”,
lançada pelo Instituto Nacional do Semiárido (Insa) - apenas um pouco mais de
40% da população é beneficiada com coleta de esgoto sanitário, fazendo com
que os dejetos gerados sejam destinados em fossas, sumidouros, valas abertas
ou diretamente nos rios, necessitando a implementação de ações previstas no
Plansab.

10

C14

O relatório de Avaliação Anual do Plano Nacional de Saneamento Básico, de
2014, - região Nordeste mantém a pior situação para o indicador de instalações
hidrossanitárias em domicílios, como chuveiro e vaso sanitário ou privada, com
72,4  %,  destacando  o  não  atingimento  da  meta  prevista  para  2018  pelo
Plansab.

15

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C16

Conclui-se, parcialmente, que apesar da implementação de ações previstas no
Plansab, a região Nordeste ainda apresenta um quadro bastante deficiente em
relação à distribuição de água potável, destinação do esgoto sanitário e coleta
de lixo.

10

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.
 b. Situação atual do saneamento básico na região Centro-Oeste 

C18
A região Centro-oeste se destaca como a segunda região no país que mais
investe para a universalização do saneamento no país,  utilizando o Plansab
para a aplicação de ações que melhoram a qualidade de vida da população.

10

C19

A  Pnad, de 2015,  publicada pelo IBGE, em 2016,  -  a região Centro-Oeste
apresenta  alto  percentual  de  água  distribuída  com  tratamento  (85,7%),
destacando a  universalização da oferta  de abastecimento  de água potável,
conforme previsto no Plansab.

15

C20
A Pnad, de 2015, publicada pelo IBGE, em 2016, apresenta que 97,6% das
cidades da região Centro-Oeste têm locais de destinação de resíduos sólidos,
destacando que as ações previstas no Plansab tiveram bons resultados.

15

C21

Apesar do elevado nível de coleta de resíduos sólidos em áreas urbanas, no
meio rural, um pouco mais de 20% possui serviço de destinação de lixo, sendo
utilizadas técnicas de queimadas ou de enterro dos resíduos, necessitando de
ações previstas no Plansab para melhorar a situação.

10

C22
Os estudos também demonstram que a proporção de domicílios com acesso à
coleta de esgoto na região Centro-Oeste é superior a 53%, necessitando de
melhorias previstas no Plansab para atingir níveis mais elevados.

10

C23

Quando analisadas a gestão de riscos e a resposta a desastres, em decorrência
de impactos da ocorrência de enchentes e/ou enxurradas, percebe-se que a
região Centro-Oeste apresenta os melhores índices nacionais,  destacando o
atingimento das metas do Plansab.

15

C24
Relatório de Avaliação Anual do Plansab de 2014, a região Centro-Oeste tem
instalações  hidrossanitárias  em  97,4%  dos  domicílios,  destacando  a  já
alcançada a meta para 2018.

15

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C26
Conclui-se, parcialmente, que a região Centro-Oeste apresenta evoluções nas
condições  de  saneamento  básico  com  a  aplicação  de  ações  previstas  no
Plansab.

10

C27 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
C28

O  saneamento  básico  participa  do  controle  de  fatores  do  meio  físico  que
exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e
social, agindo positivamente na saúde e na qualidade de vida do trabalhador
gerando o aumento da sua produtividade e renda.

10
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C  on      c      l  u      s      ã  o
(20% a 30%)

Ideias

C29

Apesar  do  Plansab,  as  doenças  diarreicas  agudas  infecciosas  e  transmissíveis
continuam  sendo  provocadas  por  diferentes  enteropatógenos,  relacionados  às
condições  sociais  e  de  saneamento  básico,  sendo  os  efeitos  fisiológicos  mais
importantes a desidratação e desnutrição, causando óbitos em menores de cinco
anos.

10

C30

A melhora  das  condições  de  saneamento  básico  impactam  na  diminuição  da
mortalidade infantil  (número de óbitos em menores de um ano de idade em um
determinado local de residência e ano). No centro-oeste o nível é de 13,62 e no
nordeste  de  15,48,  quando  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  preconiza
índices abaixo de 10.

10

C31
Saneamento  básico  deficiente,  apesar  das  ações  previstas  no  Plansab,
favorece a proliferação de vetores, como ratos e mosquitos, causando doenças
na população, como leptospirose, dengue, zica, chikungunya, além de outras.

10

C32
As  ações  previstas  pelo  Plansab  impactam  na  diminuição  dos  casos  de
parasitoses e hepatites, doenças que sofrem influência pelas más condições de
saneamento básico .

10

C33
Por fim, apesar das propostas do Plansab de implementação de ações para
melhorar  as  condições  de  saneamento  básico  no  país,  a  situação  continua
bastante crítica e de difícil solução.

10

C34  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento
do leitor.

25 (2)

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

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

0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

10

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

20 (2)

(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.
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RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª QUESTÃO(Valor 4,0)

Apresentar os modais de transporte de carga e de pessoas no Brasil, destacando o papel de cada um deles para
a integração nacional.

 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. 15

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. 20

Em mais da metade das ideias. 15

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

M11 Atendimento da imposição do
destaque

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5

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  Sistema  de  Transportes  no  Brasil  pode  ser  explicado  pela  grande
extensão do território brasileiro e pelas políticas governamentais adotadas
ao longo do século XX.

5

C2
O Brasil  é  um país  de dimensões continentais  e  condições  fisiográficas
(relevo,  hidrografia,  vegetação,  etc)  que  favorecem  a  diversificação  de
modais.

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

Algumas
ideias

C3 Os modais de transportes são: o rodoviário, o ferroviário, o aeroviário, o
hidroviário (aquaviário) e o dutoviário.

5

C4
O  sistema  rodoviário  predomina  na  circulação  de  pessoas  e  de
mercadorias,  não  ocorrendo  a  diversificação  das  modalidades  de
transportes.

5

C5
O transporte intermodal/multimodal, com a utilização de mais de um modal
no transporte  de pessoas e de  mercadorias,  contribui  com a integração
nacional.

5

C6
A seguir, serão apresentados os modais de transporte de carga e pessoas no
Brasil, destacando o papel de cada um deles para a integração nacional.

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

a. Rodoviário:

C8

Formação da indústria de bens de consumo duráveis.  Foi incentivada
desde o governo Juscelino Kubitschek (JK), trouxe para o Brasil a Ford e a
Volkswagen, grandes empresas multinacionais do setor automotivo. Desse
modo,  contribui  para  a  grande  difusão  dos  veículos/automóveis  que
atualmente  dominam  a  matriz  de  transporte  de  carga  e  pessoas
(aproximadamente 60%) no país.

10

C9
Rodovias longitudinais.  São as rodovias que cortam o país de Norte a
Sul.  As rodovias Br-116 e Br-101 ligam o país desde o Sul até a Região
Norte, favorecendo a integração nacional. 

5

  C10

Rodovias  radiais. São  as  rodovias  que  partem da  Capital  Federal  em
direção  aos  extremos  do  país.  As  rodovias  Belém  -Brasília  e  Br-040
(Brasília -Juiz de Fora -Rio) e a BR-070 (Brasília - Jaraguá - Aragarças -
Cuiabá - Cáceres - Fronteira com a Bolívia) são  destinadas a integrar o
Brasil central ao restante do país.

10

  C11
Rodovias transversais. São as rodovias que cortam o país  na direção
Leste-Oeste.  Pode-se citar a rodovia Transamazônica que é destinada a
integrar o litoral nordestino à floresta amazônica.

5

 C12
Destaca-se que todas as rodovias citadas acima realizam um importante
papel estratégico de integração nacional, ligando o país de Norte a Sul e de
Leste a Oeste, passando pelo centro geográfico brasileiro.

10

b. Ferroviário:

 C13

Modal  de  transporte  ferroviário.  Tem  por  características a  grande
capacidade  de  carga,  adequado  para  grandes  distâncias,  alto  custo  de
implantação,   baixo  custo  de  transporte  e  baixo  custo  de  manutenção.
Desse modo, é um modal adequado ao transporte de grandes volumes a
grandes distâncias barateando os custos gerais.

10

  C14

Representatividade do transporte ferroviário. O sistema de transportes
ferroviário responde hoje, por aproximadamente, 24% da matriz brasileira.
Desse modo, apresenta baixa utilização diante de uma grande demanda
reprimida de pessoas e cargas. 

5

  C15

Tipos de mercadoria transportados. As mercadorias transportadas neste
modal são de baixo valor agregado e em grandes quantidades. É o caso do
minério de ferro, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão mineral, derivados
de petróleo e produtos siderúrgicos. 

5

 
C16

Ferrovia Norte-Sul. É considerada a espinha dorsal da logística do país, foi
concebida  sob  o  propósito  de  ampliar  e  integrar  o  sistema  ferroviário
brasileiro. Quando totalmente concluída, terá a extensão de 4.155,6 km e
cortará os estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São
Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
facilitando o escoamento da safra de grãos.

5

 
C17

Ferrovia de Integração Oeste-Leste. É uma alternativa de transporte econômico,
eficaz e seguro, com pouco impacto ambiental, capaz de atender as necessidades
das regiões produtoras de minério de ferro de Caetité e Tanhaçu, no Sul do Estado
da Bahia, e as produtoras de grãos no Oeste da Bahia e no Sudeste do Tocantins. A
ferrovia tem 1.527 quilômetros de extensão e poderá, quando finalizada, contribuir
para a integração do Oceano Atlântico ao Pacífico.

5

 C18

Ferrovia Transnordestina.  É um dos principais projetos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), a ferrovia otimiza o transporte de cargas
no  Nordeste,  ligando  o  estado  do  Piauí  aos  portos  de  Suape
(Pernambuco) e Pecém (Ceará), num total de 1.728 km. 

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

 C19
Destaca-se que  as  ferrovias  citadas  acima  ainda  são  um óbice  para  a
integração  nacional,  transportando  produtos  em  quantidade  aquém  do
esperado, por partes isoladas do território brasileiro.

10

c. Aeroviário:

 C20

Disponibilidade  de  aeroportos.  O  Brasil  tem  2.463  aeródromos
registrados pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil): 1806 privados e
657  públicos.  Dos  públicos,  seis  foram  concedidos  à  iniciativa  privada,
outros quatro estão em processo de concessão. Mas 98% dos 199 milhões
de embarques e desembarques aéreos no país estão concentrados em 65
aeroportos (internacionais, nacionais e regionais). 

10

 C21
Transporte de cargas e pessoas. Em 2014,  o volume médio de carga
transportada  atingiu  1,5  milhão  de  toneladas.  Nos  últimos  dez  anos,  o
número de passageiros em voos domésticos no Brasil aumentou 170%. 

10

 C22
Destaca-se que o Brasil, atualmente, é a 2ª nação do mundo em número
de aeroportos  e o 3º mercado de aviação comercial doméstica,  gerando
empregos e colaborando com a integração nacional.

10

d. Hidroviário(Aquaviário):

 C23

Transporte  hidroviário  de  pessoas  e  mercadorias. As  hidrovias  de
interior podem ser rios, lagos e lagoas navegáveis que receberam algum
tipo de melhoria/sinalização/balizamento para que um determinado tipo de
embarcação possa trafegar com segurança por esta via. Destaca-se que o
sistema de transportes  hidroviário  responde hoje,  por  aproximadamente,
17% da matriz brasileira.

10

 C24

Tipos  de  mercadorias  transportados. As  hidrovias  são  de  grande
importância para este tipo de modal, visto que, através dela consegue-se
transportar grandes quantidades de mercadoria a grandes distâncias. Nelas
são transportados produtos como: minérios, cascalhos, areia, carvão, ferro,
grãos e outros produtos não perecíveis. 

10

C25

Tamanho  da  malha  hidroviária. O  Brasil  possui  uma  rede  hidroviária
economicamente navegada de aproximadamente 22.037 km. As principais
hidrovias do país são: Amazônica (17.651 quilômetros), Tocantins -Araguaia
(1.360  quilômetros),  Paraná  -Tietê  (1.359  quilômetros),  Paraguai  (591
quilômetros),  São  Francisco  (576  quilômetros)  e  Sul  (500  quilômetros).
Destaca-se  que  embora  o  Brasil  possua  grandes  extensões  de  rios
navegáveis, não dispõe de um sistema hidroviário.

10

C26

Principais características do transporte hidroviário de carga no Brasil.
O complexo portuário brasileiro movimentou 931 milhões de toneladas de
carga bruta em 2013, um crescimento de 2,9% em relação a 2012. Cabe
frisar  que  o  modal  possui  grande capacidade de  carga,  baixo  custo  de
transporte,  baixo  custo  de  manutenção,  baixa  flexibilidade  e  transporte
lento.

10

 C27

Destaca-se  que para  aprimorar  ainda  mais  o  transporte  de  cargas  e
passageiros  por  hidrovias  com um plano  estrutural,  eficiente  e  sólido,  o
Ministério dos Transportes iniciou recentemente um projeto denominado de
PHE (Plano Hidroviário Estratégico), com o objetivo de integração nacional.

10

e. D  utoviário  :

C28

Vantagens do transporte dutoviário. A malha dutoviária,  quando,  por  exemplo,
comparada  ao  transporte  rodoviário,  permite  ganhos  ambientais  expressivos  em
função de  maior flexibilidade, aumento da segurança operacional, redução do
número de acidentes e vazamentos e do volume de emissões atmosféricas. 

10

C29

Extensão  da  malha  de  gasodutos. No  Brasil,  a  malha  de  dutos  de
transporte de gás natural se estende por mais de 9.000 quilômetros. Os
principais  gasodutos  brasileiros  são:  Reduc(RJ),  São  Paulo(SP),
Betim(MG), Urucu -Coari -Manaus(AM) e todos das capitais do Nordeste.

10

C30

Gasoduto  internacional  Brasil-Bolívia  (GasBol). Fundamental  para  o
abastecimento  das  termelétricas  no  eixo  que  se  estende  até  a  grande
região industrial  brasileira  em São Paulo  e,  partir  de então,  possui  dois
trechos: trecho norte(MS) e trecho sul(RS).

10

C31
Destaca-se  que os  gasodutos  e  oleodutos  operados  pela  Petrobras  e
empresas  privadas  contribuem  a  integração  energética  e  servem  como
reserva operacional do sistema interligado nacional de energia.

10

C32 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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 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.

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
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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).


