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CP/ECEME 2017

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
 FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                                                                                       

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

Considerando a diversidade étnica,  analisar  os hábitos  alimentares  das regiões Nordeste  e  Sul  do Brasil,
concluindo sobre as influências na saúde da população.

  1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 15%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 3
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3

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

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

(55% a 70%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o

Identificação do
objeto correto

M9 Divisão do todo em
partes coerentes.

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

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

M10
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

Totalmente. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

M13

Elaboração da
síntese coerente com

as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na
introdução ou no desenvolvimento.

10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento

2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 Aluno nº

 GEOGRAFIA-SAÚDE
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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

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

Algumas ideias

C1

Os  hábitos  alimentares  das  regiões  Nordeste  e  Sul  são  bem
diversificados,  sendo  influenciados  por  índios,  africanos  e
europeus,  que,  com  a  miscigenação,  originaram  os  mulatos
(brancos  e  negros),  os  mamelucos  (índios  e  brancos)  e  os
cafuzos  (índios  e  negros),  o  que  resultou  em  peculiaridades
específicas, de acordo com cada região.

5

C2

A região Nordeste do Brasil, com 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, possuindo
uma grande miscigenação étnica.

10

C3
Os  estados  da  região  Nordeste  apresentam  grandes  problemas  de
desigualdade social, com indicadores deficientes de mortalidade infantil,
educação e saúde, o que influencia no hábito alimentar.

5

C4

Já a região Sul  é  constituída pelos Estados do Paraná,  Santa
Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul,  possui,  aproximadamente,
quinhentos  e  setenta  mil  quilômetros  quadrados,  possuindo  a
maior concentração de descendentes europeus do Brasil.

10

C5

Os estados da região Sul  são reconhecidos pela  qualidade de
vida  que  proporcionam  e  pelos melhores  indicadores  de
mortalidade infantil,  educação e saúde do país,  o que também
influencia na alimentação.

5

C6
Este trabalho tem por finalidade a análise dos hábitos alimentares
das regiões Nordeste e Sul do Brasil, considerando a diversidade
étnica e concluindo sobre as influências na 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%)

Ideias

a. Hábitos alimentares da região Nordeste   

 C8

O Brasil  possui  a  maior  população  de origem africana  fora  da
África, com grande influência na cultura alimentar, principalmente,
na região Nordeste, resultando em pratos como o vatapá, acarajé,
caruru, mungunzá, sarapatel,  baba de moça, cocada e bala de
coco,  onde  alimentos  muito  apimentados,  assim  como  doces,
prejudicam a saúde.

15

C9

O  grande  destaque  da  influência  africana  na  alimentação  da
região  Nordeste  é  a  popular  feijoada,  originada  das  senzalas,
sendo feita  das sobras de carnes,  como orelhas,  pés e outras
partes dos porcos, misturadas com feijão preto, resultando em um
alimento extremamente calórico. 

10

C10

Na  população  nordestina,  em  torno  de  um  quarto  tem
ancestralidade  predominantemente  europeia,  sobretudo
portuguesa, o que influenciou no consumo alimentar de frutos do
mar, com a produção de bobó de camarão, moquecas de peixe ou
moluscos e crustáceos, principalmente no litoral,  caracterizando
alimentação saudável.

10

C11

Outros exemplos de pratos oriundos de Portugal são a galinha ao
molho pardo,  feito com o sangue da ave,  que dando origem a
famosa galinha de cabidela. o sarapatel e a buchada, contribuindo
para os hábitos alimentares da região Nordeste.

10

C12

As maiores influências do povo indígena nos costumes brasileiros,
com destaque para a região nordestina,  foi a utilização do milho e
da mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, para
a produção de diversos alimentos,  sendo fontes importantes de
carboidratos.

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

Ideias

C13

Em  algumas  áreas,  a  culinária  nordestina,  é  produzida  com
muitos vegetais e carnes, com introdução de azeite de dendê, o
coco, a pimenta e o quiabo que são frequentemente adicionados
às receitas, adquirindo sabor forte, apimentado e com alto teor
calórico, o que pode influenciar na saúde da população.

10

C14

Um outro prato típico da região Nordeste é a carne de sol, cuja
secagem é  rápida,  favorecida  pelo  clima semiárido,  que  forma
uma  casca  fina,  mantendo  a  parte  interna  úmida  e  não
necessitando  de  refrigeração  e  dessalgue  no  preparo  de
alimentos, por receber um sal mais fino.

10

C15

Apesar  da  riqueza  da  culinária  da  região  Nordeste,  a  extrema
desigualdade social e a pobreza produzem deficiência no acesso
à alimentação adequada de uma parte da população nordestina,
produzindo carência alimentar.

15

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C17
A riqueza  dos  hábitos  alimentares  da  região  Nordeste   tem
influência da  grande miscigenação étnica, onde se destacam os
povos africanos e europeus.

10

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.
b. Hábitos alimentares d      a região Sul        

C19

O  sul  do  Brasil  é  fortemente  influenciado  pela  cultura  dos
imigrantes europeus, que foram atraídos pelo clima semelhante
ao da terra natal, contribuindo para o desenvolvimento econômico
da região,  baseado na  pequena  e  média  propriedade  rural  de
policultura (cultivo de vários produtos agrícolas), repercutindo nos
hábitos alimentares. 

15

C20

Com a imigração, muitos  italianos se instalaram em colônias na
região Sul, disseminando pratos como a polenta, frango (galeto),
massas, como a sopa de capelete, lasanha e canelone, além de
embutidos  (linguiça  e  copa)  e  bebidas  como  o  vinho,
caracterizando alimentações ricas em carboidratos. 

10

C21

Igualmente, a cozinha alemã tem grande influência na região Sul,
com  alimentos  como  biscoitos,  pães  caseiros,  cucas,  bolos,
geleias, salada de maionese no churrasco, chucrute, que é uma
conserva  de  repolho  fermentado,  embutidos  como  salame,
salsinha, linguiça e morcilha ou morcela, joelho de porco, além de
bebidas como a cerveja, também caracterizando uma alimentação
rica em carboidratos.

10

C22

Um destaque na culinária da região Sul é o churrasco, oriundo da
influência dos países de fronteira Argentina, Paraguai e Uruguai,
que é um assado de carnes, alimento com excesso de gorduras,
podendo causar prejuízos à saúde.

10

C23

Outro  destaque  na  região  Sul  é  o  charque,  pedaço  de  carne
bovina que recebe uma cobertura de sal e é seca ao sol, o que
lhe dá maior durabilidade, sendo que necessita ser dessalgado de
um  dia  para  o  outro,  trocando  a  água  algumas  vezes,  para
preparar o alimento.

10

C24

A colonização do litoral da região Sul por açorianos, deixou a marca da
culinária portuguesa, sobretudo no consumo alimentar de frutos do mar,
sendo  o  estado  de  Santa  Catarina  grande  produtor  de  ostras  e
mexilhões, caracterizando alimentação saudável.

10

C25

Um  dos  pratos  muito  apreciados  no  litoral  paranaense  é  o
barreado,  um cozido  preparado  com  carne  bovina,  toucinho  e
temperos colocados em uma panela  de barro,  que tem origem
cabocla, resultando em um alimento hipercalórico. 

10

C26
A região Sul, é destaque nos principais índices de qualidade de vida da
população, fazendo com que sejam proporcionadas boas condições de
alimentação, e tendendo a melhores condições de saúde. 

15

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C28
Conclui-se,  parcialmente,  que  muito  influenciados  pela
colonização  europeia,  os  hábitos  alimentares  na região  Sul  do
Brasil também são bastante diversificados.

10

C29  Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C30
As doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas
de morte no país, onde se destacam doenças cardiovasculares
e respiratórias, muitas provocadas por alimentação desregrada.

10

C31
Em  síntese,  observa-se  que  nos  dois  ambientes,  a  influência
europeia esteve presente.(uma solução)

10

C32
Outra  doença  crônica  não  transmissível  consequente  do  desequilíbrio
alimentar,  com o  abuso  de  ingestão  de  alimentos  hipercalóricos,  é  o
diabetes, excesso de glicose na corrente sanguínea.

5

C33

Uma das principais consequências da alimentação hipercalórica,  como
acontece  com o  consumo excessivo  de  carboidratos  e  gorduras,  é  a
obesidade,  cujos  casos  têm  aumentado no  Brasil  e  provocam
hipertensão arterial.

10

C34
Por outro lado, doenças carenciais,  como a  desnutrição e a anemia,
ocorrem pela falta  de  ingestão  de nutrientes  essenciais  para  o corpo
humano. 

10

C 35
Alimentos  fortemente  temperados  e  apimentados,  assim  como  o
consumo  de  bebidas  alcoólicas,  podem  propiciar  doenças  gástricas,
como a gastrite e úlceras gástricas.

5

C35
O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também pode desencadear
a formação de cirrose no fígado, causa de óbito. 5

C36
Por fim,  as regiões  Nordeste  e Sul  do Brasil  são  ricas  em relação a
hábitos alimentares, sendo que sofrem influência da qualidade de vida de
suas populações.

5

C37  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)
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(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)

Justificar os atuais desafios para o desenvolvimento e a gestão dos espaços urbanos brasileiros.

 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
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). 
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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
Urbanização é o processo de afastamento das características rurais de
um  lugar  ou  região,  para  características  urbanas.  Geralmente,  está
associado ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia.

5

C2

Demograficamente,  o termo significa a redistribuição das populações
das  zonas  rurais  para  assentamentos  urbanos,  mas  também  pode
designar a ação de dotar uma área com infraestrutura e equipamentos
urbanos, como água, esgoto, gás, eletricidade e serviços urbanos como
transporte, educação, saúde e etc.

5

C3

A urbanização no Brasil ocorreu de uma forma rápida e desorganizada,
com forte influência da herança colonial.  Consistiu num processo de
crescimento das cidades na era industrial,  com um deslocamento do
centro  da  vida  social  do  campo  para  as  cidades  e  penetração  das
reformas nas áreas rurais.

10

C4
Os  distintos  processos  de  urbanização  estão  diretamente  ligados  à
industrialização e todos eles apresentam problemas tanto de caráter
social quanto de caráter ambiental. 

10

C5
Os atuais desafios para o desenvolvimento não estão ligados somente ao
processo de urbanização em si, mas também à má distribuição de renda
e às contradições sociais existentes no Brasil.

10

C6 A seguir, serão justificados os atuais desafios para o desevolvimento e a
gestão dos espaços urbanos brasileiros. 

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

C8

Herança  colonial tem  influência  sobre  a  urbanização.  A cultura  do
patrimonialismo se reflete, por exemplo, na tomada da esfera pública
por  interesses  privados.  A  política  urbana  reflete  a  dinâmica  das
relações sociais nas cidades, nas quais a garantia do poder costuma
dar-se com base nas relações de troca de favores. Também é bastante
presente uma cultura de acumulação de terras e imóveis.

15

C9

Ambiguidade  presente  na  aplicação  dos  planos  e  leis  urbanas:
Apenas  uma  parte  da  cidade  é  fiscalizada,  o  que  engendra  uma
seleção  no  acesso  à  modernidade  e  aos  direitos  básicos;  na
privatização de terras devolutas; na falta de controle sobre o uso do
solo;  no fato  de  que  coexiste  a  flexibilidade  com a ocupação ilegal
fundiária  e  a  inflexibilidade  formal  para  a  regularização  de
assentamentos de baixa renda; no direcionamento dos investimentos
públicos para contribuir com os ganhos imobiliários privados; no uso de
recursos públicos para a cooptação em currais eleitorais; na exclusão
da maior parte da população do mercado formal de imóveis.

20

  C10

Migração  do  campo  para  a  cidade intensificada  a  partir  de  1940,
durando 50 (cinquenta)  anos em que o Brasil  se  transformou numa
sociedade  urbana  (80%  da  população  é  considerada  urbana).  A
expansão  das  atividades  industriais  em  grandes  centros  atraiu
trabalhadores das áreas rurais, que viam na cidade a possibilidade de
rendimentos maiores e melhores recursos nas áreas de educação e
saúde.

20

  C11

Baixo  crescimento  econômico iniciado  nos  meados  dos  anos  70
acentou  as  mazelas  sociais  urbanas,  não  incorporando  parcelas  de
mão  de  obra  pelo  mercado  de  trabalho  formal,  tendo  como
consequência  grande  expansão  do  desemprego,  da  pobreza  e  da
violência.

15

 C12

Políticas  neoliberais  também  surtiram  efeitos  para  a  vida  urbana.
Pode-se  incluir  a  privatização de serviços  públicos,  tornando-os,  em
muitos  casos,  mais  onerosos  para  a  população;  a  redução  de
investimentos  em  políticas  públicas  sociais;  e  o  aumento  da
competitividade entre as cidades por recursos, que tende a transferi-los
da esfera pública para a privada. Estas medidas têm contribuído para
dificultar a ação do Estado como redistribuidor de recursos, o que pode
aumentar  ainda  mais  a  diferenciação  sócio  espacial  nas  cidades
brasileiras.

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

Algumas
ideias

 C13

Circuito  econômico  informal e  a  insuficiência  da  ação  estatal  em
vários aspectos da vida social, associam-se ao alto grau de ilegalidade
na ocupação do solo, o que implica numa urbanização desordenada e
na  ocupação  de  ambientes  mais  vulneráveis  (como  encostas,
manguezais e etc.). Isso faz com que boa parte da população conviva
cotidianamente  com  a  condição  de  ilegalidade,  o  que  para  muitos
pesquisadores  é  um  dos  muitos  fatores  que  explicam  o  grau  de
corrupção e violência urbana presentes no país.

20

  C14

Acesso à  moradia legalizada  é  uma das  questões  centrais  para  o
desenvolvimento urbano e o avanço da sociedade brasileira, estando
associada  à  questão  da  ocupação irregular  do solo,  da segregação
espacial e do desenvolvimento de uma sociabilidade que se assente
sobre o direito à cidadania e à cidade.

20

  C15

Lideranças  urbanas precisam  descobrir  como  oferecer  lares
acessíveis,  transporte  público,  empregos,  infraestrutura  básica  e
serviços necessários para apoiar as crescentes populações urbanas. E,
ao  mesmo  tempo,  como  fazer  isso  causando  o  mínimo  impacto
ambiental  e  preparando-se  para  vulnerabilidades  e  mudanças
climáticas. 

15

 
C16

Processo de urbanização é essencial para conquistar um crescimento
sustentável. E o desafio vai muito além do planejamento: os governos
precisam encontrar maneiras inovadoras de financiar a infraestrutura. 

20

 
C17

Soluções  dos  dilemas  econômicos,  sociais  e  ambientais que
nortearão as políticas públicas de forma inovadora, quebrando hábitos
arraigados e gerando novos modelos de uso da infraestrutura urbana.

15

 C18

Tecnologia tem um papel fundamental neste processo. Entretanto, as
soluções para cada cidade não serão necessariamente as mesmas. As
características  específicas  de  cada  uma  demandarão  soluções
próprias,  mas  todas,  sem  dúvida,  ancoradas  no  uso  intensivo  de
tecnologia.

20

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

 3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

5

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

10 (2)

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

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

0 (1)

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

15 (2)

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

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

0 (1)

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

10

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

15 (2)



8

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

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

0 (1)

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

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 5 (4)

E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2017

MÉTODO E CONHECIMENTO

NR OBSERVAÇÃO NR OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu  ideias  sem ligação  de  causa  e  efeito  com o
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa
(impessoalidade).

22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23

Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução
de questões preconizada na publicação método e nas
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão do ND COMPREENSÃO o
subtítulo (quando utilizado) deve ser a citação sintetizada
do fato.  Após o que,  deve seguir  a  argumentação que
sedimenta  a  ideia  apresentada  (relação  de  causa  e
efeito).

9
Não terminou a solução de toda a questão.

25
Não  atentou  que  na  questão  do  ND  COMPREENSÂO
NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, exceto quando
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do
desenvolvimento.

14 Confeccionou introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu  introdução  contendo  poucas  ideias
consideradas válidas.

31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o
desenvolvimento.

32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo
a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira
inapropriada.

40
Redigiu  frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil
compreensão.

50
Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não  colocou  entre  aspas  palavras  em  idioma
estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

As observações nesta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


