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DPS 
CP/CAEM – 2019

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

Analisar os determinantes psicossociais e políticos da obesidade no Brasil,  concluindo sobre as estratégias
do governo federal para a garantia da alimentação saudável e sustentável.

1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Introdução
(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

Desenvolvimento
(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

Desenvolvimento

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

Conclusão
(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

Introdução 
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

A  obesidade  constitui-se  em  uma  doença  crônica,  multifatorial,
complexa,  considerada  manifestação  da  insegurança  alimentar  e
nutricional  e  integrante  do  grupo  das  Doenças  Crônicas  Não-
Transmissíveis (DCNT), que vem se tornando nas últimas décadas um
importante problema de saúde pública.

  10

C2

O Brasil  é  o  maior  país  da  America  do  Sul,  possui  mais  de  8  milhões  de
quilômetros  quadrados  e  uma  população  estimada  em  208,5  milhões  de
habitantes,  segundo  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE).
Cerca de 50% de sua população está na faixa do sobrepeso e obesidade.

  5

C3

A  alimentação  saudável  consiste  em  um  padrão  alimentar  adequado  às
necessidades biológicas e sociais dos indivíduos e de acordo com as fases do
curso  da  vida.  Deve ser  acessível,  harmônica,  segura  quanto  aos  aspectos
sanitários e valorizar o consumo de alimentos saudáveis regionais.

  10

C4

Do início da produção, plantio, colheita ou extração, embalagem e até a
distribuição,  a  alimentação  sustentável  procura  diminuir  o  nível  de
impacto  em um ambiente. Com isso, evita-se problemas como erosão
do  solo,  contaminação  da  água,  assoreamento  de  rio,  entre  outros
problemas. 

 5

C5

A crescente prevalência da obesidade vem sendo atribuída a diversos
processos biopsicossociais, em que determinantes político, econômico,
social e cultural, e não apenas o indivíduo e suas escolhas, assume um
lugar  estratégico  na  análise  do  problema  e  nas  propostas  de
intervenções.

10

C6
A seguir, serão analisados os determinantes psicossociais e políticos da
obesidade no Brasil, concluindo sobre as estratégias do governo federal
para a garantia da alimentação saudável e sustentável.

  5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Psicossocial.

C8

Mudança  dos  hábitos  alimentares  –  as  refeições  tradicionais  foram
sendo substituídas por  refeições que proporcionam maior  praticidade,
rapidez  e  maior  aporte  calórico.  Publicações  do  Ministério  da  Saúde
(MS) estimulam hábitos alimentares saudáveis.

15

C9

Comportamento  sedentário  –  redução  do  esforço  físico  ocupacional
(setor secundário e terciário);   alterações nas atividades de lazer, com
longas horas diante da televisão ou do computador; e o uso crescente de
equipamentos domésticos com redução do gasto energético, levaram ao
aumento crescente da obesidade. Estratégias de estímulo a agricultura
familiar são importantes para incentivo do setor primário.

10

C10

Insegurança  alimentar  –  leva  a  obesidade  pela  falta  de  acesso  à
alimentos saudáveis, escolhas alimentares erradas, grande quantidade
de  alimentos  ingeridos,  não  diversificação  da  alimentação  com
consequente baixa qualidade nutricional da dieta. Ações educativas de
boas  práticas  alimentares  e  escolha  nutricional  e  quantitaiva  dos
alimentos são importantes.

10

C11

Influência da mídia – a comida está sendo percebida como uma forma
de  obter  status  social.  O  alimento  em  nossa  sociedade  é  uma
mercadoria,  e  como  tal,  é  explorada  pela  mídia.  A  exposição  a
propagandas de alimentos pode influenciar nas escolhas alimentares de
crianças  e  adolescentes.  Ações  de  controle  das  propagandas é  uma
medida para amenizar essa influência negativa.

15

 C12

Mudanças de padrões de comportamento –  a  sociedade acelerada e
conectada faz com que as pessoas não tenham horário para dormir. A
baixa qualidade do sono, a tensão e o estresse estão cada vez mais
intensos, isso gera um desequilíbrio hormonal, dificultando a mobilização
de gordura de forma adequada. Ações educativas quanto hábitos de vida
e de alimentação são importantes.

10
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 C13

Padrão de vida – o avanço tecnológico dos bens de consumo rumo ao
aprimoramento  do design,  da comodidade e do conforto  tornaram-se
ameaças à boa forma e passaram a ser associadas à obesidade. 

10

 C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15

Conclui-se parcialmente que diversos fatores psicossociais alteraram o
padrão  comportamental  da  população  brasileira,  exigindo  ações
estratégicas do governo federal para o combate da obesidade e para a
garantia da alimentação saudável e sustentável no país.

15

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.
b. Políticos.

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas ideias

C17

Políticas de valorização do salário mínimo –  levam  a uma melhoria do
poder aquisitivo, mas a preocupação com a escassez de alimentos leva
ao  consumo  de  alimentos  menos  saudáveis  e  mais  baratos.  Ações
educativas quanto hábitos de vida e de alimentação são importantes.

10

C18

Programas de transferência de renda – aumentou o poder de compra
dos brasileiros em associação a hábitos alimentares menos saudáveis.
Ações  educativas  quanto  hábitos  de  vida  e  de  alimentação  são
importantes.

10

C19

Políticas públicas para expansão do acesso ao saneamento básico –
maior acesso ao saneamento básico leva à diminuição da desnutrição,
podendo levar ao aumento de peso da população. Importante promover
ações educativas sobre hábitos de vida e alimentação saudável.

10

C20

Política nacional de atenção básica e a estratégia saúde da família –
reestruturação e maior acesso à saúde leva à diminuição dos deficits
nutricionais principalmente das crianças. 

15

C21
Universalização  do  ensino  fundamental  –  existe  tendência  clara  do
decréscimo da prevalência de obesidade à medida que aumenta o nível
de escolaridade. 

10

C22

Melhora da cobertura de serviço básico de saúde – a atenção básica
permite  a  orientação  sobre  hábitos  saudáveis  de  vida  e  melhora  na
alimentação. Ações estratégicas de publicação de Cadernos de Atenção
Básica específicos sobre o tema alimentação e nutrição promovem o
combate a obesidade. 

10

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24

Conclui-se  parcialmente  que  determinantes  políticos  da  obesidade
estão  relacionados  ao  aumento  do  acesso  a  serviços  e  poder  de
consumo  da  população  brasileira,  exigindo  estratégias  do  governo
federal para a garantia da alimentação saudável e sustentável.

15

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Conclusão 
(20% a 30%)

Algumas ideias

C26
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a obesidade como
uma epidemia mundial condicionada principalmente pelo perfil alimentar
e de atividade física. 

10

C27
Em síntese, existe nítida associação entre baixo gasto energético, vida
estressante, insegurança alimentar e obesidade, um problema de saúde
pública crescente no Brasil.

10

Estratégias  do  governo  federal  para  a  garantia  da  alimentação
saudável e sustentável:

C28

Plano  de  Ações  Estratégicas  para  o  Enfrentamento  das  Doenças
Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) no Brasil – aborda o combate aos
fatores de risco das DCNT, entre elas a obesidade, através de ações de
alimentação saudável e expansão da atenção básica;

10

C29
Programa Saúde na Escola – prevê ações de avaliação antropométrica,
promoção da segurança alimentar e nutricional, de práticas corporais e
de atividade física.

10

C30 Programa Nacional de Alimentação Escolar – incentiva a agricultura sustentável
voltada para a alimentação escolar. 5

C31
Medidas regulatórias da publicidade de alimentos – regula o marketing sobre
produtos alimentícios voltados para o público infantil. 5
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Conclusão 
(20% a 30%)

Algumas ideias

C32

Guia Alimentar para a população brasileira – se destaca entre as políticas do
Ministério  da  Saúde  para  enfrentar  a  obesidade.  A  publicação  oferece
recomendações sobre alimentação saudável e consumo de alimentos in natura
ou minimamente processados e levanta questões sobre horários das refeições. 

5

C33
Programa de Agricultura Familiar da Embrapa – estimula que o excedente da
produção  de  alimentos  de  cada  família  seja  comercializado,  como  um  dos
caminhos para aumentar sua renda e bem-estar.

5

C34
Cartilhas de agricultura sustentável – estimula as empresas do setor de
alimentos  e  agricultura  para  a  produção  e  consumo  sustentáveis  e
alimentação de qualidade

5

C35

Rotulagem nutricional obrigatória – o MS,  através da ANVISA tornou
obrigatória  a  rotulagem nutricional  baseada em regras  estabelecidas
com o objetivo principal de atuar em benefício do consumidor e ainda
evitar obstáculos técnicos ao comércio. 

5

C36
Acordo com a indústria de alimentos para a redução dos teores de sal,
gorduras  saturadas  e  açúcar  dos  produtos  processados  e  ultra-
processados.

5

C37
Campanhas para  a  realização  do pré-natal  e  aleitamento  materno  –
diminuem os índices de obesidade infantil. 5

C38
Por  fim,  práticas  alimentares  saudáveis  e  sustentáveis  têm  como
objetivos erradicar a fome, promover segurança alimentar, melhorar a
nutrição e fomentar a produção sustentável de alimentos.  

10

C39 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

(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  parcialmente 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)

“Existem, na atualidade, uma série de recursos naturais estratégicos para o funcionamento das sociedades, de modo que a
posse ou o domínio deles pode representar uma série de vantagens econômicas e até geopolíticas. Muitas guerras travadas
ao longo da história visavam à disputa por territórios para que se pudesse ter o domínio dos recursos neles disponíveis.”
Fonte:https://alunosonline.uol.com.br/geografia/recursos-naturais-estrategicos.html. Acesso em 20/03/2019.

Apresentar a participação dos recursos naturais estratégicos, carvão mineral, minério de ferro, petróleo e água, nas
economias da China, da Índia e do Japão, destacando medidas dos respectivos governos para a geração sustentável de
energia.

 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%)

Identificaçã
o 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

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

 



6

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

Os recursos  naturais  do  continente  asiático  se  distribuem de  forma
muito desigual por seu extenso território. No entanto, carvão mineral,
minério de ferro, petróleo e água, recursos naturais estratégicos, estão
presentes  em  todas  as  economias,  porém  em  diferentes  escalas.  O
subdesenvolvimento econômico é a característica geral da maior parte
dos  países,  sendo  a  Índia  considerada  uma  economia  emergente,
contrastando com Japão e China que figuram na segunda e terceira
posições,  respectivamente,  no  ranking  das  maiores  economias  do
planeta. 

10

C2

A Ásia é o maior continente do mundo, corresponde a um terço das
terras  emersas,  sendo  banhado  por  três  oceanos,  Índico  (ao  sul),
Pacífico  (a  leste)  e  o  Antártico  (ao  norte).  Ao  norte  a  cadeia  de
montanha  separa  o  continente  da  Europa  (fronteira  natural).  Em
consequência, existe uma crescente demanda por recursos naturais, a
fim de atender ao desenvolvimento econômico dos países, havendo a
necessidade  de  uma  exploração  sustentável  desses  recursos,  com
vistas a preservar tais riquezas para gerações futuras.

5

C3

A China é o maior produtor de minério de ferro, com 220 milhões de
toneladas ano. Está entre os grandes na produção de bauxita, da qual
se extraí o alumínio. Com o desenvolvimento acelerado da economia
chinesa, a dependência do petróleo importado e a falta de mão se obra
qualificada tornam-se os principais desafios do crescimento deste país.

10

C4

A Índia pertence ao grupo de países subdesenvolvidos industrializados,
substituindo a exportação pela produção voltada ao mercado interno.
Com a construção de hidrelétricas, redes de transporte e indústria de
base,   incentiva  a  instalação  de  multinacionais.  A dependência  de
recursos naturais, principalmente para geração de energia, impacta as
importações indianas, freando o seu desenvolvimento. Se destaca na
produção industrial de tecnologia de ponta, pois é grande produtora de
eletroeletrônicos,  agroindustriais,  informática  (maior  produtora  de
softwares do mundo) e biotecnologia.

10

C5

No Japão a indústria se desenvolveu principalmente nos setores naval,
siderúrgico, automobilístico e na produção de eletrônicos. A maior parte
da matéria-prima são importadas, pois os recursos naturais japoneses
é inferior a 10% das suas necessidades. O elevado aperfeiçoamento da
tecnologia  de ponta foi  o  que  transformou o país  na atual  potência
industrial, exportando seus produtos para todo o planeta.

10

C6

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) a região da Ásia e Pacífico ultrapassou o resto do mundo no
consumo de matérias-primas e continuará líder  no setor,  sendo que
esse  ritmo  atual  de  utilização  de  recursos  naturais  pode  se  tornar
insustentável. O  índice  atual  de  exploração  de  recursos  já  não  é
suficiente  para  atender  ao  ritmo  de  crescimento  econômico  e  às
mudanças no estilo de vida da população, além de já trazer impactos
negativos para o meio ambiente. 

10

C7

A  seguir,  será  apresentada  a  participação  dos  recursos  naturais
estratégicos  carvão  mineral,  minério  de  ferro,  petróleo  e  água,  nas
economias  da  China,  da  Índia  e  do  Japão,  destacando  medidas  dos
respectivos governos para a geração sustentável de energia.

5

C8 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas
ideias

a. Economia da China.

C9

1) Participação do carvão.
A China é o maior consumidor mundial de carvão, a rocha negra que
abastece as indústrias e o rápido desenvolvimento do país. Usado para
gerar  cerca  de  dois  terços  da  energia  elétrica  chinesa,  o  carvão
também impulsiona a produção de aço. Com a terceira maior reserva
de carvão  do  mundo,  a  China  consome e  produz  quase  a  mesma
quantidade que o resto do mundo junto. Destaca-se que, para mitigar a
grande emissão de CO2 e gases do efeito  estufa  gerados por  esta
exploração, a China busca limpar a sua matriz energética, liderando os
investimentos mundiais em energias renováveis, bem como cortar suas
emissões de carbono de 40% a 45% até 2020.

15

C10

2) Participação do minério de ferro.
O minério de ferro, enquanto componente base para a fabricação do
aço, é de muito valor para o desenvolvimento da economia, por ser
necessário  em diferentes  setores  e  fazer  parte  de  diversas  cadeias
produtivas,  desde  a  fabricação  de  utensílios  domésticos,  até  a
aplicação na indústria e na construção civil. A transformação do minério
em  produtos  industrializados  induz  a  formação  de  uma  cadeia
produtiva. O aço, junto com carvão, emprega cerca de 12 milhões de
pessoas.

15

C11

3) Participação do petróleo.
A  importância  da  China  na  indústria  petrolífera  mundial  cresceu
continuamente  desde  a  década  de  1990,  após  o  movimento  de
abertura e liberalização do setor.  A China ocupa a segunda posição
tanto  no  consumo,  quanto  na  capacidade  de  refino  de  petróleo  no
mundo.  Como  destaque,  o  país  busca  por  meio  de  investimentos
internos e de uma estratégia de internacionalização de sua indústria
petrolífera,  a  implementação  do programa da nova  “Rota da Seda”,
para o qual serão alocados cerca de 150 bilhões de dólares, em quase
70 países do seu entorno nas áreas de energia e infraestrutura.

15

C12

4) Participação da água.
O abastecimento de água movimenta a economia chinesa uma vez que
atende o consumo da numerosa população, a irrigação de agricultura,
responsável  por  60%  do  consumo  de  água  no  país,  bem  como  o
funcionamento da indústria.  Destaca-se que, para atender a extensa
demanda,  a  China  desenvolve  programas  de  reciclagem  e
conservação, tendo como exemplo a cidade de Tiajin, onde é realizada
a reciclagem de 90% da água utilizada na indústria e 60% do sistema
de irrigação da agricultura utiliza tecnologias de economia de água.

15

b. Economia da Índia.

C13

1) Participação do carvão mineral.
A Índia  se  destaca  na  produção  de  carvão,  sua  principal  fonte  de
energia, onde 70% da eletricidade produzida vêm de plantas a carvão
que  representam  50%  de  toda  a  capacidade  instalada  de  geração
existente no país e utilizam 75% de todo o carvão consumido no país. A
contribuição da indústria de mineração no Produto Interno Bruto (PIB)
do  país  foi  de  2,3%  entre  abril  e  dezembro  de  2016.  A produção
minerária aumentou 3,9% em novembro de 2016, atingindo um valor
estimado de 35 bilhões de rúpias indianas, o equivalente a pouco mais
de R$ 1,6 bilhão. Destacam-se os investimentos em fontes de energia
renováveis e a desaceleração na construção de novas plantas movidas
a carvão, como medidas do governo indiano para tornar a geração de
energia elétrica mais sustentável do ponto de vista ambiental.

15

C14

2) Participação do minério de ferro.
Pouco tempo atrás a Índia era a terceira maior exportadora de minério
de  ferro  do  planeta.  No  entanto,  com  a  queda  dos  preços,  o  país
simplesmente  parou  de  exportar  minério.  Hoje  os  mineradores
indianos, que produzem um minério de mais baixa qualidade, focam no
mercado interno. Porém, para manter a economia crescendo a 5% ao
ano,  somente  nos  primeiros  sete  meses  de  2014  a  importação  de
minério  de  ferro,  atingiu  6,8  milhões  de  toneladas.  A maioria  deste
minério vem da África do Sul (40%) e da Austrália (15%).

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

Algumas
ideias

C15

3) Participação do petróleo.
A Índia  importa  cerca  de  três  quartos  das  suas  necessidades  energéticas,
sendo o terceiro maior importador de petróleo do mundo. Flexibilizou as regras
e permitiu que empresas escolhessem áreas onde desejassem perfurar, para
atrair maior interesse para que o país possa monetizar mais rapidamente até
220 bilhões de barris de petróleo e gás. Visa,  por meio de incorporações e
fusões,  criar  um  gigante  do  petróleo  indiano,  formando  uma  empresa
comparável aos rivais internacionais que poderiam enfrentar a volatilidade do
preço do petróleo bruto. Destaque que a Índia não considera retirar as fontes
de  energia  fósseis  da  sua  matriz,  privilegiando  a  segurança  energética
necessária  ao  crescimento  econômico  do  país,  porém  planeja  atingir  o
percentual  de  57%  de  participação  de  fontes  renováveis  na  sua  matriz
energética.

15

C16

4) Participação da água.
Analistas populacionais  projetam que até 2050,  cerca de 60% dos indianos
viverão em áreas urbanas, onde existe uma lacuna cada vez maior entre o
suprimento e demanda de água doce. A crescente demanda por uso doméstico
da água nos centros urbanos coloca imensa pressão sobre recursos cada vez
menores. A agricultura é o meio de subsistência de grande parte da população.
Aproximadamente 50% da água disponível é consumida pela agricultura, que,
acompanhado do aumento populacional, leva à escassez. 

15

c. Economia do Japão.

C17

1) Participação do carvão mineral.
O carvão  mineral  japonês,  além de  baixa  qualidade,  possui  custo  elevado,
dada  a  dificuldade  de  extração,  onde  na  maioria  das  minas,  o  minério  é
encontrado  a  dez  quilômetros  da  superfície.  O  Japão  é  o  segundo  maior
importador mundial do minério, atingindo a cifra de U$ 19,5 bilhões em 2017.
Com a queda da produção de energia nas plantas nucleares,   aumentou a
importação de carvão para geração elétrica, comprometendo suas metas de
redução de emissão de gases do efeito estufa como consequência do desastre
nuclear de Fukushima. Destaca-se que este acidente provocou a desativação
de 15 reatores nucleares dos 55 instalados no Japão e acelerou os projetos de
geração de energia por fontes alternativas. 

15

C18

2) Participação do minério de ferro.
Dada  as  condições  geológicas,  os  recursos  minerais  são  insuficientes,
importando  cerca  de  90%  das  necessidades  do  país.  Somente  do  Brasil
importa da ordem de U$ 1,21 bilhão em minério de ferro, insumo principal para
o seu parque industrial siderúrgico, onde a Nippon Steel, maior empresa do
ramo, pretende atingir a produção de 11 milhões de ton/trimestre de aço bruto.
Para  diminuir  a  dependência  externa,  está  desenvolvendo  o  projeto  de
exploração de ricos depósitos de minerais nos nódulos metálicos no fundo do
oceano, avaliados em U$ 784 bilhões. 

15

C19

3) Participação do petróleo.
O  Japão,  quarto  maior  comprador  global  de  petróleo,  importou  3
milhões  de  barris  por  dia  (bpd),  a  um  custo  de  U$  94,8  bilhões,
representando 15% de toda a importação japonesa em 2017. Os custos
de importação saltaram 25% frente ao ano anterior,  devido a preços
médios maiores para o  petróleo.  O país  depende do Oriente  Médio
para importação de cerca de 90% de sua demanda por  petróleo e,
destaca-se que tal risco estratégico está sendo mitigado com a maior
participação de fontes alternativas na sua matriz energética, além de
promover uma transição global para uma economia verde, fazendo uso
de tecnologias de baixo carbono, tem sido um objetivo buscado na sua
agenda de cooperação internacional.

15

C20

4) Participação da água.
Com uma população da ordem de 128 milhões de habitantes e com um
consumo médio de 375 litros de água por pessoa, o Japão garante o
fornecimento de água potável para consumo humano. O relevo abrupto
facilita geração elétrica,  onde um conjunto  de usinas convencionais,
reversíveis e de pequenas centrais hidrelétricas respondem por uma
produção de 70 TWh.  Destaca-se como um dos maiores países em
aproveitamento da energia das marés, iniciativa tecnológica que visa,
também, deixar a sua matriz energética mais sustentável. O potencial
para  a  produção  de  energias  solar,  energia  eólica,  hidrelétricas  de
pequeno  e  médio  porte  e  estações  geotérmicas  no  país  é  de  330
milhões de kwh/ano, equivalente a 30% da energia gerada anualmente
no Japão.

15

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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  3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
ESCO
-RES

ESC/
ALUN
O (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
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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 – 2019

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).
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