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DPS
CP/CAEM 2018

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

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

Analisar o s  m o d e l o s  f o r d i s t a  e  p ó s - f o r d i s t a ,  à  l u z  d o  p r o c e s s o  d e
d e s e n v o l v i m e n t o  d o  c a p i t a l i s m o ,  a  p a r t i r  d a  s e g u n d a  m e t a d e  d o  s é c u l o  X X .

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. 15

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
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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
A produção na sociedade capitalista, a partir da segunda metade do século
XX, passou por grandes transformações, que modificaram profundamente o
modo de organização do sistema produtivo.

15

C2
A evolução da produção industrial ocorreu sob influência direta do modelo
de desenvolvimento fordista(Henry Ford), que surgiu a partir da década de
1930, nos Estados Unidos da América (EUA).

15

C3
O processo de reestruturação produtiva (toyotismo) teve início no Japão,
após a  Segunda Guerra  Mundial,  quando os  EUA implantaram o  Plano
Marshall de reconstrução econômica dos países europeus.

15

C4
O termo reestruturação produtiva, também conhecido como reengenharia,
caracteriza-se pela mudança da estrutura de produção e da organização do
modelo fordista-taylorista.

10

C5
A seguir,  serão  analisados  os  modelos  fordista  e  pós-fordista,  à  luz  do
processo de desenvolvimento do capitalismo, a partir da segunda metade
do século XX.

5

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas
Ide ias

a. Modelo Fordista  :

C7

O fordismo é caracterizado por uma divisão territorial do trabalho em que os
países centrais possuem seus escritórios de concepção dos produtos, e as
fábricas ou montadoras localizam-se em países periféricos que forneçam
melhores  vantagens  locacionais  comparativas  (mão  de  obra  barata,
incentivos fiscais, energia, etc).

10

C8
O fordismo é também caracterizado pela grande concentração geográfica
na alocação de trabalhadores com a mesma função, formando os grandes
complexos industriais e favorecendo a sindicalização dos trabalhadores.

10

C9
A construção de um welfare state ou estado de bem-estar social foi uma das
condições de viabilização do modelo fordista.

10

C10
O fordismo é um modo de produção, ou seja, uma técnica ou estratégia
utilizada para definir e ampliar a capacidade de uma determinada fábrica ou
indústria, gerando a produção em massa.

10

C11
O  consumo em massa  é  uma  das  principais  características  do  modelo
fordista, por isso é determinante para este modelo.

10

C12

O  fordismo  atuou  como  uma  aplicação  do  taylorismo,  que  partia  do
pressuposto  de  que  cada  trabalhador  deveria  realizar  uma  atividade
determinada e independente das demais etapas da produção. Dessa forma,
cada trabalhador só teria necessidade de conhecer a sua própria função, de
forma que o conhecimento de todo o processo produtivo caberia somente
ao patrão ou gerente.

10

 C13

A linha de montagem foi  aperfeiçoada pelo modelo fordista.  Os veículos
eram montados em esteiras  rolantes que  se movimentavam enquanto o
operário  ficava  praticamente  parado,  realizando  uma  pequena  etapa  da
produção. Desta forma, não era necessária quase nenhuma qualificação
dos trabalhadores.

10

Conclusão Parcial

C14
Conclui-se parcialmente que o fordismo ampliou a capacidade produtiva no interior
do sistema capitalista, gerando condições para o consumo em massa. 15

b. Modelo Pós-Fordista  :
 C15 O pós-fordismo adotou o Sistema Toyota de Produção ou, simplesmente, toyotismo. 10

 C16

Em geral, o pós-fordismo é um conceito utilizado para definir um modelo de
gestão  produtiva  que  se  diferencia  do  fordismo, no  que  se  refere,  em
especial, à organização do trabalho e da produção. Assim, em vez de centrar-
se na produção em massa, característica do fordismo, o modelo pós-fordista
fundamenta-se  na  ideia  de  flexibilidade.  Por  isso,  trabalha  com estoques
reduzidos, voltando-se para a fabricação de pequenas quantidades.

10



3

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

Algumas
Ide ias

 C17
A produção de mercadorias no sistema toyotista é feita de acordo com o
ritmo  de  consumo  e  sem  a  existência  de  grandes  estoques  (modelo
conhecido como just in time).

10

 C18
O Toyotismo, idealizado pelo engenheiro mecânico japonês Taiichi Ohno, é
considerado um dos expoentes do pós-fordismo.

10

 C19
O toyotismo permite certo grau de autonomia por parte dos trabalhadores
diretos,  com  vistas  a  interferir  no  processo  produtivo  (corrigindo  erros,
parando o processo no momento que se fizer necessário, etc).

10

 C20
A fábrica toyotista é classificada como "enxuta" por ter alta flexibilidade nos
processos produtivos, fato que provoca a diminuição da área ocupada pelos
empreendimentos.

10

C21

O toyotismo tem o processo de multifuncionalidade de sua mão de obra, por
se basear  na mecanização flexível  e  na produção para mercados muito
segmentados.  Para  atingir  esse  objetivo,  os  japoneses  investiram  na
educação e na qualificação de seu povo, incentivando uma atuação voltada
para o enriquecimento do trabalho.

10

 C22
O toyotismo visou à implantação de sistemas de controle de qualidade total
e difundiu um aprimoramento do modelo norte-americano ao se trabalhar
com pequenos lotes e com matérias-primas muito caras.

10

Conclusão Parcial

 C23
Conclui-se  parcialmente  que  o  pós-fordismo  fundamentou-se  na  ideia  de
flexibilidade. Por isso, trabalha com estoques reduzidos, voltando-se para a
fabricação de pequenas quantidades.

15

 C24  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas
Ideias

C25
Os modelos de acumulação fordista e pós-fordista são a expressão das
mudanças nos processos de desenvolvimento capitalista, que hoje atingem
uma expressão global.

10

 C26
Em  síntese,  tanto  o  modelo  fordista  como  o  modelo  pós-fordista,
aumentaram consideravelmente o processo produtivo.

10

C27

Entretanto, em virtude das péssimas condições de vida, decorrentes dos
baixos  salários  e  da  ausência  de  benefícios  para  os  trabalhadores,  o
mercado  consumidor  não  foi  capaz  de  absorver  todas  as  mercadorias
produzidas,  o  que  acarretou  uma  grande  crise  do  modo  de  produção
fordista  ao  longo  do  século  XX.  Apesar  de  ter  sido  posteriormente
substituído pelo toyotismo, o fordismo ainda hoje é utilizado em algumas
fábricas e empresas.

10

C28

Na verdade, o fordismo atuou como uma aplicação prática e bem-sucedida
do taylorismo, acrescentando a ele a preocupação da produção em massa
ou em larga escala. Em outros termos, deve-se produzir o maior número de
produtos no menor tempo possível, para garantir a realização máxima das
vendas e a elevação dos lucros.

10

C29

Além disso, Henry Ford detinha a seguinte linha de pensamento: de acordo
com as  leis  da  oferta  e  da procura,  quanto  mais  produtos  existirem no
mercado, mais os seus preços se reduzirão.  Sendo assim, seria melhor
maximizar a produção para garantir que os preços se mantivessem baixos e
todos pudessem ter acesso a eles. 

10

C30
Conclui-se,  finalmente,  que  a  atual  fase  do  capitalismo  experimenta
desafios frente ao processo de globalização, que norteia as relações de
poder no mundo contemporâneo.

10

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

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

25 (2)

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

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

0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª       Q  U  ES      T  Ã      O   (Valor 4,0)

“Agenda 21 é um conjunto de resoluções tomadas na conferência internacional Eco-92, realizada na cidade do Rio de Janeiro
entre 3 e 4 de junho de 1992. Organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas) contou com a participação de 179 países e
resultou em medidas para conciliar crescimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. Na Agenda 21 cada
país definiu as bases para a preservação do meio ambiente em seu território, possibilitando o desenvolvimento sustentável.“Fonte:
Sua pesquisa.com, Agenda 21. Disponível em: <https://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/agenda21.htm>, acesso em 05 de
abril de 2018.

Apresentar os principais objetivos propostos na Agenda 21 para incrementar um modelo de desenvolvimento
sustentável para o século XXI.
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1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Identificação
do objeto

correto

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

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

5

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

Em todas as ideias. 10

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

Em nenhuma das ideias. 0

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

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

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

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

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

Subtotal – MÉTODO 80

  2. CONHECIMENTO
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores

                  - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver
menos de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

C1

Vinte anos depois da realização da Conferência de Estocolmo (1972), que
alertava os  países  sobre  as  consequências  da  degradação  do  meio
ambiente  para  o  planeta,  a Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)
realizou,  no Rio  de Janeiro,  a  Conferência  das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD). 

10

C2
A CNUMAD é mais conhecida como “Rio 92”, referência à cidade que a
abrigou, e também como “Cúpula da Terra”, por ter mediado acordos entre
os chefes de Estado presentes. 

10

C3

Os 179 países participantes da “Rio 92” acordaram e assinaram a Agenda
21 Global, um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos,
que constitui  a  mais  abrangente tentativa já  realizada de promover,  em
escala  planetária,  um  novo  padrão  de  desenvolvimento,  denominado
Desenvolvimento Sustentável (DS).

10

C4
O  termo  “Agenda  21”  foi  usado  no  sentido  de  intenções,  desejo  de
mudança  para  esse  novo  modelo  de  desenvolvimento  para  o  presente
século.

5

C5
A seguir, serão apresentados os principais objetivos propostos na Agenda 21
para incrementar um modelo de desenvolvimento sustentável para o século
XXI.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

C7

a. Combate ao desflorestamento 
As  florestas  do  mundo  inteiro  foram  e  estão  sendo  ameaçadas  pela
degradação descontrolada e pela transformação para outros tipos de uso
da terra, sob a influência das crescentes necessidades humanas. A atual
situação  exige  a  adoção  de  medidas  urgentes  e  coerentes  para  a
conservação  e  a  manutenção  dos  recursos  florestais.  A iniciativa  deve
incluir a consideração de vários modelos de uso e ocupação da terra e as
necessidades  locais,  bem  como  enumerar  e  esclarecer  os  objetivos
específicos dos diferentes tipos de atividades de plantio de áreas verdes.

10

C8

b. Combate à pobreza 
A pobreza é um problema complexo e multidimensional, com origem, ao
mesmo tempo, na área nacional e na área internacional. Não é possível
encontrar uma solução uniforme, com aplicação universal para o combate
à  pobreza.  Uma  política  de  meio  ambiente,  voltada  sobretudo  para  a
conservação  e  a  proteção  dos  recursos  naturais,  deve  considerar
devidamente  as  populações  que  dependem  desses  recursos  para  sua
sobrevivência, além de gerenciá-los de forma sustentável. 

10

C9

c. Mudança dos padrões de consumo
A  pobreza  e  a  degradação  do  meio  ambiente  estão  estreitamente
relacionadas. Enquanto a pobreza tem como resultado determinados tipos
de pressão ambiental, as principais causas da deterioração ininterrupta do
meio  ambiente  mundial  são  os  padrões  insustentáveis  de  consumo  e
produção,  especialmente  nos  países  industrializados.  Motivo  de  séria
preocupação,  tais  padrões  de  consumo  e  produção  provocam  o
agravamento da pobreza e dos desequilíbrios. 

10

C10

d. Proteção de oceanos, de todos os tipos de mares, inclusive mares
fechados e das zonas costeiras
O meio ambiente marinho (inclusive os oceanos e todos os mares, bem
como  as  zonas  costeiras  adjacentes)  forma  um  todo  integrado  que  é
componente essencial do sistema que possibilita a existência de vida sobre
a  Terra,  além de  ser  uma  riqueza  que  oferece  possibilidades  para  um
desenvolvimento  sustentável.  Para  impedir  a  degradação  do  meio
ambiente marinho, é preciso adotar uma abordagem de antecipação, mais
que de reação. Para tanto,  é necessário adotar  medidas de precaução,
avaliações  dos  impactos  ambientais,  tecnologias  limpas,  reciclagem,
controle e redução dos esgotos, construção e/ou melhoria das centrais de
tratamento  de  esgotos,  critérios  qualitativos  de  gerenciamento  para  o
manejo  adequado  das  substâncias  perigosas  e  uma  abordagem
abrangente dos impactos nocivos procedentes do ar, da terra e da água. 

10

C11

e. Proteção e promoção das condições da saúde humana
A  saúde  depende,  em  última  instância,  da  capacidade  de  gerenciar
eficazmente  a  interação  entre  os  meios  físico,  espiritual,  biológico  e
econômico/social. É impossível haver desenvolvimento saudável sem uma
população  saudável;  não  obstante,  quase  todas  as  atividades  voltadas
para o desenvolvimento afetam o meio ambiente em maior ou menor grau
e isso, por sua vez, ocasiona ou acirra muitos problemas de saúde. 

10

C12

f. Proteção da atmosfera
A energia é essencial  para o desenvolvimento social  e  econômico e para  uma
melhor qualidade de vida. Boa parte da energia mundial, porém, é hoje produzida e
consumida  de  maneiras  que  não  poderiam  ser  sustentadas  caso  a  tecnologia
permanecesse  constante  e  as  quantidades  globais  aumentassem
substancialmente. A necessidade de controlar as emissões atmosféricas de gases
que provocam o efeito estufa e de outros gases e substâncias deverá basear-se
cada vez mais em eficiência,  produção, transmissão, distribuição e consumo da
energia,  e  em  uma  dependência  cada  vez  maior  de  sistemas  energéticos
ambientalmente saudáveis, sobretudo de fontes de energia novas e renováveis. 

10

C13

g. Gerenciamento de ecossistemas frágeis: DS das montanhas
As  montanhas  são  extremamente  vulneráveis  ao  desequilíbrio  ecológico,  tanto
natural como provocado pelo homem. As montanhas são as áreas mais sensíveis a
toda e qualquer mudança do clima da atmosfera. É fundamental haver informações
específicas  sobre  sua  ecologia,  seu  potencial  de  recursos  naturais  e  suas
atividades  socioeconômicas.  A criação  de  uma  base  de  dados  mundial  sobre
montanhas  é,  portanto,  fundamental  para  a  implementação  de  programas  que
contribuam para o desenvolvimento sustentável dos ecossistemas das montanhas. 

10
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C14

h. Conservação da diversidade biológica
A despeito dos esforços crescentes envidados ao longo dos últimos 20
anos, a perda da diversidade biológica no mundo (decorrente sobretudo da
destruição de habitats, da colheita excessiva, da poluição e da introdução
inadequada  de  plantas  e  animais  exógenos)  prosseguiu.  Os  recursos
biológicos constituem um capital  com grande potencial  de produção de
benefícios  sustentáveis.  A  capacidade  de  aferir,  estudar  e  observar
sistematicamente e avaliar a diversidade biológica precisa ser reforçada no
plano nacional e no plano internacional. 

10

C15

i.  Fortalecimento  do  papel  das  Organizações  Não-Governamentais
(ONG): parceiros para um DS
As  ONG  desempenham  um  papel  fundamental  na  modelagem  e  na
implementação da democracia participativa. A credibilidade delas repousa
sobre o papel responsável e construtivo que desempenham na sociedade.
As organizações formais e informais, bem como os movimentos populares,
devem ser reconhecidos como parceiros na implementação da Agenda 21.
A natureza do papel independente desempenhado pelas organizações não-
governamentais  exige  uma  participação  genuína;  portanto,  a
independência  é  um atributo  essencial  dessas  organizações  e  constitui
condição prévia para essa participação.

10

C16

j.  Ação  mundial  pela  mulher,  com  vistas  a  um  desenvolvimento
sustentável equitativo
A comunidade internacional endossou vários planos de ação e convenções
para  a  integração  plena,  equitativa  e  benéfica  da  mulher  em todas  as
atividades relativas ao desenvolvimento, em particular, as estratégias que
enfatizam a participação da mulher no manejo nacional e internacional dos
ecossistemas e no controle  da degradação ambiental.  A implementação
eficaz  desses  planos  dependerá  da  participação  ativa  da  mulher  nas
tomadas  de  decisões  políticas  e  econômicas  e  será  decisiva  para  a
implementação bem-sucedida da Agenda 21. 

10

C17

k. Transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação
e fortalecimento institucional
As tecnologias ambientalmente saudáveis protegem o meio ambiente, são
menos  poluentes,  usam  todos  os  recursos  de  forma  mais  sustentável,
reciclam mais seus resíduos e produtos e tratam os dejetos residuais de
uma maneira mais aceitável do que as tecnologias que vieram substituir. As
novas  propostas  destinam-se  a  melhorar  as  condições  e  os  processos
relativos  à  informação,  ao  acesso  a  tecnologias  e  sua  transferência
(inclusive a tecnologia mais moderna e o conhecimento técnico-científico
conexo), em particular para os países em desenvolvimento, assim como no
que se refere ao aumento do fortalecimento institucional e técnico e aos
mecanismos  de  cooperação  e  parceria  na  área  da  tecnologia,  para
promover o desenvolvimento sustentável. 

10

C18

l. Manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos
Os resíduos  radioativos são gerados  no ciclo  dos combustíveis  nucleares,  bem
como nas aplicações nucleares (o uso de radionuclídeos nucleares em medicina,
pesquisa e indústria).   O manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos
radioativos, inclusive sua minimização, seu transporte e seu depósito, é importante,
dadas as características deles. Na maioria dos países com programas substanciais
de  energia  nuclear,  tomaram-se  medidas  técnicas  e  administrativas  para
implementar um sistema de manejo dos resíduos. 

10

C19

m. Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos:
aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, no manejo e no
uso dos recursos hídricos
Os  recursos  de  água  doce  constituem  um  componente  essencial  da
hidrosfera  da  Terra  e  parte  indispensável  de  todos  os  ecossistemas
terrestres. O meio de água doce caracteriza-se pelo ciclo hidrológico, que
inclui enchentes e secas, cujas consequências se tornaram mais extremas
e dramáticas em algumas regiões. A mudança climática global e a poluição
atmosférica também podem ter  um impacto sobre os recursos de água
doce e sua disponibilidade e, com a elevação do nível do mar, ameaçar
áreas  costeiras de  baixa  altitude e ecossistemas de  pequenas ilhas.  O
manejo integrado dos recursos hídricos baseia-se na percepção da água
como  parte  integrante  do  ecossistema,  um  recurso  natural  e  bem
econômico e social cujas quantidades e qualidade determinam a natureza
de sua utilização. 

10
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C20

n. Manejo de ecossistemas frágeis: a luta contra a desertificação e a
seca 
Os ecossistemas  frágeis  incluem os  desertos,  as  terras  semiáridas,  as
montanhas, as terras úmidas, as ilhotas e determinadas áreas costeiras. A
maioria  desses  ecossistemas  tem  dimensões  regionais,  transcendendo
fronteiras  nacionais.  As  instituições internacionais,  regionais  e  nacionais
existentes, em especial nos países em desenvolvimento, contam com uma
capacidade limitada para gerar as informações pertinentes e promover seu
intercâmbio.  Um  sistema  integrado  e  coordenado  de  observação
sistemática e informações, apoiado na tecnologia adequada e englobando
os  planos  mundial,  regional,  nacional  e  local,  é  essencial  para  a
compreensão da dinâmica dos processos de seca e desertificação. 

10

C21

o. Dinâmica demográfica e sustentabilidade
O crescimento da população mundial e da produção, associado a padrões
não sustentáveis de consumo, aplica uma pressão cada vez mais intensa
sobre  as condições que  tem nosso  planeta de sustentar  a  vida.  Esses
processos interativos  afetam o  uso da terra,  a  água,  o  ar,  a  energia  e
outros recursos. Tais políticas devem atentar para os elos existentes entre
as  tendências  e  os  fatores  demográficos,  a  utilização  dos  recursos,  a
difusão de tecnologias adequadas e o desenvolvimento.  As políticas de
controle demográfico também devem reconhecer o papel desempenhado
pelos seres humanos sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. 

10

C22

p. Desenvolvimento do Direito Internacional para o DS
Deve-se  considerar  o avanço  do  Direito  Internacional  para  o
desenvolvimento  sustentável,  com  especial  atenção  para  o  delicado
equilíbrio  entre  as  preocupações  com  o  meio  ambiente  e  com  o
desenvolvimento. O objetivo geral da revisão e desenvolvimento do direito
ambiental internacional deve ser avaliar e promover a eficácia desse direito
e  promover  a  integração  das  políticas  sobre  meio  ambiente  e
desenvolvimento  por  meio  de  acordos  ou  instrumentos  internacionais
eficazes em que se considerem tanto os princípios universais quanto as
necessidades e interesses particulares e diferenciados de todos os países. 

10

C23

q. Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento
O ensino, inclusive o ensino formal, a consciência pública e o treinamento
devem ser reconhecidos como um processo pelo qual os seres humanos e
as  sociedades podem desenvolver  plenamente  suas  potencialidades.  O
ensino  tem  fundamental  importância  na  promoção  do  desenvolvimento
sustentável e para aumentar a capacidade do povo para abordar questões
de meio ambiente e desenvolvimento. Para ser eficaz, o ensino sobre meio
ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do desenvolvimento
do  meio  físico/biológico  e  do  socioeconômico  e  do  desenvolvimento
humano  (que  pode  incluir  o  espiritual),  deve  integrar-se  em  todas  as
disciplinas e empregar métodos formais e informais e meios efetivos de
comunicação. 

10

C24

r. Utilização da ciência para o Desenvolvimento Sustentável
O desenvolvimento sustentável exige assumir perspectivas de longo prazo,
integrar os efeitos locais e regionais das mudanças mundiais no processo
de  desenvolvimento  e  utilizar  os  melhores  conhecimentos  científicos  e
tradicionais disponíveis. O processo de desenvolvimento deve ser avaliado
constantemente à luz dos resultados da pesquisa científica para assegurar
que a utilização de recursos tenha impactos reduzidos sobre o sistema
Terra.  Com frequência,  há falta  de  comunicação  entre  os  cientistas,  os
formuladores  de  políticas  e  o  público  em  geral,  cujos  interesses  são
expressos por organizações governamentais e não-governamentais. 

10

C25

s. A participação da infância e da juventude no DS
A juventude representa cerca de 30 por cento da população mundial.  A
participação  da  juventude  atual  na  tomada  de  decisões  sobre  meio
ambiente e desenvolvimento e na implementação de programas é decisiva
para o sucesso a longo prazo da Agenda 21. Cada país deve instituir, em
consulta com suas comunidades de jovens, um processo para promover o
diálogo entre a comunidade da juventude e o governo em todos os níveis e
estabelecer  mecanismos  que  permitam  o  acesso  da  juventude  à
informação e dar-lhe a oportunidade de apresentar suas opiniões sobre as
decisões governamentais, inclusive sobre a implementação da Agenda 21. 

10
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C26

t.  Cooperação  Internacional  para  acelerar  o  desenvolvimento
sustentável  dos  países  em  desenvolvimento  e  políticas  internas
correlatadas 
Para fazer frente aos desafios dos meio ambiente e do desenvolvimento,
os  Estados  decidiram  estabelecer  uma  nova  parceria  mundial.  Essa
parceria  compromete  todos  os  Estados  a  estabelecer  um  diálogo
permanente  e  construtivo,  inspirado  na  necessidade  de  atingir  uma
economia em nível mundial mais eficiente e equitativa, sem perder de vista
a interdependência crescente da comunidade das nações e o fato de que o
desenvolvimento sustentável deve tornar-se um item prioritário na agenda
da comunidade internacional. 

10

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

5

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

10 (2)

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

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

0 (1)

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

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

15 (2)

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

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

0 (1)

C2:  É parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

10

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

15 (2)

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

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

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 5 (4)

E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


