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DPS
CP/ECEME 2017

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                                          
                                              

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

Analisar a Amazônia Legal nas expressões econômica e psicossocial, destacando ações do governo federal
voltadas para o desenvolvimento sustentável  e  concluindo sobre a importância estratégica dessa região no atual
cenário internacional.

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

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

 Aluno nº

    GEOGRAFIA 



2

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

A Amazônia  Legal foi  instituída  pelo  governo  brasileiro  como  forma  de
planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da
região amazônica, que historicamente compartilham os mesmos desafios
econômicos, políticos e sociais.

5

C2

Atualmente,  a  Amazônia  Legal  engloba  09 (nove)  estados da  federação
brasileira (Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins e
parte  dos  Estados  do  Mato  Grosso  e  Maranhão),  correspondendo  a
aproximadamente de 60% (sessenta) do território nacional.

10

C3

A região é detentora de inúmeras riquezas minerais e biodiversidade, ainda
não exploradas, além de ser o mais extenso bioma brasileiro, possuir 1/3
das Florestas Tropicais Úmidas e 20% (vinte) de toda a água potável do
planeta.

10

C4

O desenvolvimento sustentável é aquele que protege o meio ambiente para
as  gerações  futuras.  Em  âmbito  governamental,  o  Plano  Amazônia
Sustentável (PAS) torna-se o principal instrumento norteador das políticas
econômicas, sociais e territoriais para a região. 

10

C5

A seguir,  será analisada a Amazônia Legal nas expressões econômica e
psicossocial,  destacando  ações  do  governo  federal  voltadas  para  o
desenvolvimento sustentável e concluindo sobre a importância estratégica
dessa região no atual cenário internacional.

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%)

Ide ias

a. Expressão Econômica

C7

Ocupação pelas madeireiras de diversas áreas da floresta equatorial. A
floresta derrubada é utilizada na produção de madeira para a exportação ou
para o mercado interno. Também será transformada em carvão, largamente
empregado nas siderurgias que produzem ferro. Destaca-se como ação do
governo o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia
(PPCDAM).

10

     C8

Expansão da pecuária na amazônia. A pecuária na Amazônia desenvolve-
se,  principalmente,  dentro  do  território  conhecido  como  “Arco  do
Desmatamento”. Os pecuaristas plantam pastagens e a atividade de gado
vem em constante crescimento desde a década de 1970. Destaca-se o fato
do governo ter criado a Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC).

10

C9

Aproveitamento das reservas de água doce. A Amazônia  possui  uma
extensa bacia hidrográfica e águas subterrâneas em profusão. As reservas
hídricas  são  impactados  com  o  progressivo  uso  para  a  agricultura,  a
urbanização e atividades de mineração. Por exemplo, o aquífero Alter do
Chão é de fundamental  importância  para o  futuro  da região  e  quiça  do
mundo.  Cabe destacar que o Programa Nacional de Águas Subterrâneas
(PNAS),  reflete  os  princípios  da  Agenda  21  e  das  Metas  de
Desenvolvimento do Milênio.

10

C10

Projeto  Jari. É  um  grande  empreendimento  florestal  e  agropecuário,
idealizado,  no  início  da  década  de  1970,  pelo  pelo  empresário  norte-
americano  Daniel  Keith  Ludwig.  Localizado  entre  os  estados do  Pará  e
Amapá  desenvolvendo  atividades  de  silvicultura,  tais  como  a  produção
industrial de celulose, a extração de caulim, o cultivo de arroz e a criação de
búfalos, formando enclaves urbanos, contribuindo para o desenvolvimento
regional.

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

Ide ias

C11

Zona  do  arco  de  devastação  ou  desflorestamento.  Corresponde  à
expansão da fronteira agrícola proveniente do Sul e Centro-Oeste do Brasil
o que produz, junto com o desenvolvimento, problemas ambientais.  Cabe
destacar a  ação  do  governo  na  fiscalização  e  repressão  por  meio  do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) amparados pela legislação
constitucional.

10

C12

Usina hidrelétrica (UHE) de Tucuruí.  A UHE Tucuruí é a principal usina
integrante do Subsistema Norte do Sistema Interligado Nacional (SIN). É
responsável pelo abastecimento de grande parte das redes de energia no
Pará, no Maranhão e no Tocantins. Destaca-se que a inundação de vários
povoados pelo lago da hidrelétrica obrigou a Eletronorte a construir  dois
povoados  com  infraestrutura  urbana:  Novo  Repartimento,  na  porção
sudoeste  e  Breu  Branco  a  Leste,  contribuindo  para  a  diminuição  dos
impactos ambientais.

5

C13

Reservas  de  nióbio.  O  nióbio  é  um  minério  estratégico  utilizado  na
industrialização  de  produtos  que  suportem  altas  e  baixas  temperaturas
como aviões e foguetes. Apesar da alta viabilidade comercial,  destaca-se
que não pode ser  explorado  comercialmente porque está  localizada em
território  indígena  e dentro  das  áreas  de proteção  ambiental  no  Parque
Nacional do Pico da Neblina e na Reserva Biológica Estadual do Morro dos
Seis Lagos, estabelecidas pelo governo federal.

10

C14

Província mineral da Serra da Carajás. O Projeto Grande Carajás abriga
a maior reserva de minério de ferro do mundo, além de grandes reservas de
manganês, cobre e ouro. O empreendimento tem sido muito questionado
em termos dos impactos ambientais causados na região. 

10

C15

Exploração da bauxita.  É realizada pela Mineração Rio do Norte (MRN),
um  consórcio  formado  entre  a  empresa  Vale  e  grandes  empresas
transnacionais e nacionais. A hidrólise da bauxita é bastante dispendiosa
em  termos  de  gastos  de  energia,  o  que  demanda  infraestrutura  para
geração de energia elétrica, contribuindo para o desenvolvimento regional.

5

C16

Exploração de Petróleo. A Província Petrolífera de Urucu, no Amazonas, é
a maior reserva terrestre de óleo equivalente (petróleo e gás natural)  do
país. Destaca-se que a localização exigiu da estatal cuidados adicionais na
implantação do projeto, que incluíram o reflorestamento das áreas abertas e
o maior reaproveitamento possível do que é retirado da natureza.

10

C17

Exploração  de  Manganês.  A  Serra  do  Navio,  localizada  no  Amapá,
abrigava  grandes  reservas  de  manganês,  que  tem  sido  explorada  pela
Indústria e Comércio de Minérios S/A (Icomi). Atualmente, as reservas já
praticamente  se  esgotaram,  foram redirecionadas  para  a  exportação  do
cromo, e busca-se também alternativas no turismo ecológico. 

10

C18

Participação  no  Produto  Interno  Bruto  (PIB).  A Amazônia  Legal  tem
participação de apenas 5% no PIB brasileiro, sendo a menor contribuição
entre  todas  as  regiões  do  país.  A  economia  é  impulsionada  pelo
extrativismo (látex, açaí, madeira, castanha, etc.) e pela mineração (ferro,
bauxita,  manganês,  ouro,  etc).  Desse  modo,  precisa  desenvolver  suas
forças produtivas, gerando o mínimo de impacto ao meio ambiente.

5

Conclusão Parcial

C19

Conclui-se,  parcialmente,  que  a  Amazônia  Legal  possui  grandes
potencialidades econômicas em termos de recursos minerais, vegetais ou
humanos.  Por  isso,  o  governo  federal  têm  criado  planos  e  ações
sustentáveis  no  sentido  de  fiscalizar  e  controlar  a  exploração  e  o  uso
desses bens estratégicos para o Brasil,  diante  do aumento de interesse
internacional pela área. 

15

b. Expressão Psicossocial

C20

Oferta de saneamento básico.  Os municípios da Amazônia Legal têm o
pior desempenho no ranking nacional que classifica as áreas pela oferta de
serviços  de  água  e  esgoto.  Por  exemplo,  cidades  como  Ananindeua  e
Santarém (Pará) e Porto Velho (RO) apresentaram as piores colocações
contribuindo  para  o  aumento  de  impactos  ambientais.  Destaca-se os
projetos  de  descontaminação  de  água  e  de  banheiros  ecológicos  na
Amazônia  por  meio  do  Banco  do  Brasil  (BB)  e  do  Instituto  para  o
Desenvolvimento do Investimento Social (Idis). 

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

Ide ias

C21

Mortalidade  infantil. A  taxa  de  mortalidade  infantil  em  estados  da
Amazônia Legal está acima da média nacional. Por exemplo, enquanto a
taxa média nacional de mortalidade infantil é de 12%, Roraima apresenta o
índice de 20%. Desse modo, os estados da região precisam tomar o rumo
do desenvolvimento com práticas sustentáveis em termos sociais. Destaca-
se a ação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no estudo e análise das
políticas de saúde indigenista. 

10

C22

Ocupação de Terras Indígenas (TIs). A Amazônia Legal possui mais de
400 TIs,  que somam 115.342.101 de hectares ou 1.153.421 quilômetros
quadrados,  segundo o Programa Monitoramento de Áreas Protegidas do
ISA. Nelas são comuns o desmatamento e o garimpo. Destaca-se a criação
do  Cadastro  Ambiental  Rural  (CAR)  a  fim  de  que  práticas  sustentáveis
possam coexistir com as reservas.

10

C23

Densidade  demográfica  na  Amazônia. A região  possui  dimensões
continentais  e  a  concentração  urbana  provoca  imensos  vazios
populacionais.  Assim,  a  densidade  demográfica de  3,67  habitantes  por
quilômetro quadrado, é a mais baixa das regiões brasileiras que, no total,
apresentam uma densidade de 18,38 habitantes por quilômetro quadrado.

5

   C24

População  absoluta. A  Amazônia  Legal  possui  cerca  de  15,8  milhões  de
habitantes, sendo a segunda menos populosa do Brasil. Têm os três estados menos
populosos do Brasil, quais sejam, o estado de Roraima, com 505,7 mil habitantes
(0,2% da população total), o Amapá, com 766,7 mil habitantes (0,4% da população
total) e Acre, com 803,5 mil habitantes (0,4% da população total).

5

C25

Conflitos fundiários.  A ocupação da Amazônia Legal  desencadeou uma
série  de  conflitos  sociais envolvendo  posseiros,  grileiros,  empresários,
jagunços, empreiteiros, peões e indígenas. O resultado tem sido um grande
número de mortos e feridos envolvendo a posse da terra.  Destaca-se a
criação do Minha Casa, Minha vida Rural pelo governo federal, minimizando
os problemas fundiários.

10

C26

Expectativa  de  vida  ao nascer.  A média  brasileira,  segundo o Instituto
Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  é  de  75  anos  e  5  meses.
Contudo,  todos  os  estados  da  Amazônia  Legal  estão  abaixo  da  média
nacional. Os maranhenses são os que têm a menor expectativa de vida ao
nascer: 70,3 anos, em 2015. Rondônia, Roraima, Amazonas e Pará estão
na casa dos 71 anos, com diferença de meses na esperança de vida.

5

C27

Composição  da  população. Há  uma  grande  heterogeneidade  na
composição dos habitantes da Região Norte. Por exemplo, existe cerca de
128.149 índios de diversas etnias. Ao mesmo tempo, nos estados do Pará,
Amazonas e Tocantins é significativo o número de imigrantes nordestinos,
em especial do Ceará e do Maranhão; já no Acre e em Rondônia há grande
concentração de imigrantes paranaenses e gaúchos.

5

C28

Migração interna. A Amazônia apresenta, a partir  da década de 70, um
fluxo significativo de migrantes, sendo que o Pará foi o Estado da Região
Norte a receber o maior contingente populacional, principalmente oriundo
do Nordeste.  Destaca-se a criação do Programa Nacional  de Habitação
Rural (PNHR), a fim de minimizar o deficit de moradia.

10

C29

Redes  imigratórias  na  Amazônia.  A Amazônia  é  grande  rota  de  entrada  de
imigrantes.  A principal rota de entrada de haitianos no Brasil é por meio do Estado
do Acre, depois de passarem por Peru ou Bolívia. Já os Venezuelanos ingressam no
Brasil pelo Estado de Roraima e se dirigem em massa para Manaus. 

5

Conclusão Parcial

C30

Conclui-se,  parcialmente, que a Amazônia Legal possui um desempenho
desfavorável em importantes indicadores sociais. Sendo assim, prejudica-se
o desenvolvimento sustentável da nação e, por isso, aumenta-se o impacto
sobre  o  meio  ambiente  regional  podendo  comprometer  recursos
estratégicos para o futuro do país e mesmo da humanidade. 

15

C31  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C32

O desenvolvimento socioeconômico da Amazônia Legal deve ser encarado
como parte integrante do planejamento estratégico do governo federal, não
só  na  integração  territorial,  como também visando a  projeção  do  poder
nacional brasileiro no concerto das nações.

5
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C  on      c      l  u      s      ã  o
(20% a 30%)

Ideias

C33

Em  síntese,  conclui-se,  que  a  Amazônia  Legal  precisa  consolidar  um
modelo de crescimento sustentável com base na modernização dos atuais
setores produtivos  e  sociais  existentes.  Sendo assim,  o  governo federal
deve  reforçar  ações  ambientalmente  equilibradas,  que  sirvam  como
respostas aos grandes desafios impostos pelo desenvolvimento em termos
nacionais e mesmo globais.

15

C34

O desenvolvimento socioeconômico da Amazônia Legal dever ser encarado com
parte  integrante  do  planejamento  estratégico  do  governo  federal,  não  só  na
integração territorial, como também visando a projeção do poder nacional brasileiro
no concerto das nações.

10

C35

Por  isso,  a  existência  de  espaços  na  Amazônia  Legal  onde  o  Estado
Brasileiro  não  projeta  sua  influência  adequadamente,  e  com  problemas
ambientais, também gera o aumento da cobiça internacional sobre recursos
estratégicos, tais quais, a água e os minérios de grande valor econômico.

10

C36
A soberania brasileira sobre a Amazônia Legal é questionada juridicamente
pela  opinião  pública  internacional  (direito  de  proteger),  por  causa  da
questão ambiental, conceituando-a como patrimônio da humanidade.

10

C37
Por fim, nesse início de século XXI, a Amazônia Legal permanece como
grande  fronteira  de  expansão  capitalista  e  de  interesses  estratégicos,
obrigando o Brasil a conciliar desenvolvimento com preservação ambiental.

5

C38 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)
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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)

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

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

Algumas
ideias

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

10

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

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

Algumas
ideias

 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

 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.
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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.

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



10

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).


