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2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 

GEOGRAFIA-SAÚDE 

 
(UMA SOLUÇÃO) 

 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

[...] A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, objetivando o 
desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações 
entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a 
prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida. [...] Fonte: DPIMA. Cartilha 
de práticas ambientais nas organizações militares do Exército Brasileiro, 1ª ed., 2017. Disponível em: 
<http://www.eb.mil.br/documents/10138/7932041/Cartilha_Praticas_Ambientais_Versao_Grafica.compressed.pdf/e028b0
e7-725d-801a-8701-d180082ca72c>. Acesso em: 01 AGO 19. 
 
 Analisar as boas práticas relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos de saúde e de atividades 
administrativas em uma Organização Militar de Saúde, concluindo sobre as ações de educação ambiental na qualidade 
dos serviços prestados à família militar. 

 
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%) 

 

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 

 Aluno nº 
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Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

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 
 

 

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 

O gerenciamento dos resíduos sólidos constitui-se em um conjunto de 
procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases 
científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a 
produção de resíduos e proporcionar, aos resíduos gerados, um 
encaminhamento seguro e eficiente, visando à proteção dos trabalhadores 
e a preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

10 

 

C2 

Em uma Organização Militar de Saúde (OMS) as atividades finalísticas de 
assistência médica, odontológica, laboratorial e farmacêutica geram 
resíduos sólidos que possuem potencial de risco, em função da presença 
de materiais biológicos capazes de causar infecção, objetos 
perfurocortantes potencial ou efetivamente contaminados, e mesmo 
rejeitos radioativos. 

5 

 

C3 

As atividades-meio das OMS geram quantidades significativas de resíduos 
sólidos decorrentes de suas atividades administrativas. Entre os principais 
resíduos gerados na administração podemos citar a geração de papéis, 
plásticos, cartuchos e tonners, lâmpadas fluorescentes, lixo eletrônico e, 
em menor quantidade, vidros e metais, além de pilhas e baterias.  

5 

 

C4 

Os programas de educação ambiental têm como um de seus objetivos o 
de conscientizar os colaboradores de uma empresa ou organização de 
saúde quanto aos aspectos e impactos ambientais de suas atividades, e 
os controles necessários para minimizá-los, influenciando diretamente a 
qualidade dos serviços prestados. 

10 

 

C5 
As boas práticas de gestão de resíduos sólidos envolvem os processos de 
segregação, acondicionamento, identificação, coleta e transporte, 
armazenamento temporário, tratamento e disposição final dos resíduos. 

10 
 

C6 

A seguir, serão analisadas as boas práticas relacionadas ao gerenciamento 
de resíduos sólidos de saúde e de atividades administrativas em uma 
Organização Militar de Saúde, concluindo sobre as ações de educação 
ambiental na qualidade dos serviços prestados à família militar. 

5 

 

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO 
ESCO

-RES 

ESC 

ALUNO 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 
 
 
 
 
 
 

 a. Boas práticas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde   

C8 

Segregação – os profissionais da saúde quando em exercício de sua 
profissão devem segregar os resíduos sólidos de saúde no instante e local 
de sua geração. Palestras educativas devem ser realizadas na OMS para 
incentivo a mudanças de atitudes em relação ao meio, impactando de 
forma positiva a qualidade dos serviços prestados. 

10 

 

C9 

Acondicionamento – deverá ser ato contínuo à sua geração, em recipientes 
que não possibilitem ruptura ou vazamento e de acordo com suas 
características. O programa de educação ambiental continuada visa 
conscientizar e informar a todos os envolvidos sobre os riscos inerentes e 
procedimentos adequados do manejo dos resíduos sólidos de saúde, 
evitando acidentes/contaminação dos colaboradores e pacientes, 
apresentando impacto positivo sobre a qualidade dos serviços prestados. 

10 
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 

C10 

Identificação – os resíduos de saúde após serem acondicionados, deverão 
ser identificados com a expressão e símbolo, específico para cada grupo. 
Isso permite o reconhecimento dos riscos presentes, de forma clara e 
legível nos sacos, coletores e seus ambientes de armazenamento. 
Informes educativos sobre os tipos de RSS melhora o processo como um 
todo e protege a saúde dos trabalhadores envolvidos no GRSS, 
melhorando a qualidade dos serviços prestados. 

10 

 

C11 

Coleta e transporte – é a retirada dos sacos plásticos ou recipientes 
contendo resíduos, desde o ponto de geração até o seu armazenamento, 
evitando a ruptura dos recipientes e a contaminação local. Nessa atividade 
devem ser utilizados veículos adequados e exclusivos a esse fim. A 
educação ambiental continuada conscientiza os colaboradores a uma 
rotina de procedimentos que evitam o cruzamento com outros como a 
distribuição de roupas limpas, alimentação, visitas, administração de 
medicamentos, tendo impacto positivo na qualidade dos serviços de saúde 
prestados. 

10 

 

C12 

Armazenamento – os resíduos sólidos de saúde deverão ser armazenados 
em abrigo destinado para essa finalidade, cuja construção deve seguir 
normas existentes. A lavagem e desinfecção deverão ser simultâneas, 
incluindo os veículos de transporte e demais equipamentos, ao final de 
cada turno de coleta. Esta área é indispensável, mesmo quando o 
estabelecimento fizer uso de containers. Ações de educação ambiental 
estimularão o armazenamento adequado desses resíduos, evitando a 
propagação de doenças e a contaminação ambiental, impactando 
positivamente a qualidade dos serviços prestado.  

15 

 

C13 

Tratamento – consiste na descontaminação dos resíduos de saúde, por 
meio de incineração (processo de combustão controlada) ou esterilização 
por calor úmido (autoclave) ou calor seco (estufa). A empresa que realiza 
tais procedimentos deve possuir licença ambiental e fornecer a seus 
colaboradores equipamentos de proteção individual. 

10 

 

C14 

Disposição final – é o conjunto de elementos, processos e procedimentos, 
que visa à disposição dos resíduos no solo, assegurando a proteção da 
saúde pública e a qualidade do meio ambiente, obedecendo às normas do 
órgão ambiental competente. Por sua própria natureza, os resíduos sólidos 
de saúde, enquanto matéria, resultarão sempre em um rejeito para 
disposição final no solo, seja qual for o processo de tratamento adotado, e 
deverão ser dispostos em aterro sanitário. 

20 

 

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conclusão Parcial   

C16 

Conclui-se parcialmente que, ações de educação ambiental relacionada às 
boas práticas do gerenciamento de resíduos sólidos de Saúde em OMS 
geram impactos positivos na qualidade dos serviços prestados à família 
militar. 

15 

 

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 
b. Boas práticas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
atividades administrativas 

 
 

C18 

Não geração ou redução na produção dos resíduos – evitar o desperdício, 
estimular a reutilização de materiais, evitar o uso de descartáveis e realizar 
o trâmite digital de documentos, são algumas boas práticas relacionadas 
ao gerenciamento de resíduos sólidos de atividades administrativas. 
Campanha educativas sobre temas como consumo de energia, água, 
papel, qualidade de vida no trabalho, entre outros, estimulam a reflexão 
sobre a responsabilidade socioambiental e a mudança de atitude no 
ambiente de trabalho. 

10 

 

C19 

 Separação dos resíduos recicláveis e orgânicos descartados – na fonte 
geradora já realizar a segregação de materiais e separação dos resíduos 
recicláveis dos orgânicos. Ações de educação ambiental para estímulo ao 
reaproveitamento da borra de café, uso responsável do papel e outras 
medidas, auxiliam na racionalização de gastos e processos, podendo ser 
revertidos em melhorias na parte assistencial da OMS. 

10 

 

C20 

 Acondicionamento - consiste em preparar os resíduos sólidos para a 
coleta de forma sanitariamente adequada, estabelecendo cores para os 
diferentes tipos de coletores de resíduos, facilitando a identificação e 
possibilitando o manuseio seguro dos resíduos. Programas de educação 
ambiental continuados promovem a consciência ambiental de 
colaboradores e usuários da OMS, impactando positivamente a qualidade 
dos serviços prestados. 

10 
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 
 

C21 

 Central de Triagem de Resíduos - Local destinado para estocagem 
temporária de resíduos sólidos de atividades administrativas para posterior 
encaminhamento para alternativas de gerenciamento tais como: 
reciclagem, recuperação, reutilização, tratamento ou disposição final 
adequada, que atendam aos requisitos legais da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

10 

 

C22 
Armazenamento externo – deve ser realizado em local adequado, já 
separando os materiais de acordo com o seu destino. Evita o lançamento 
incorreto de resíduos no meio ambiente físico. 

15 
 

C23 
Coleta e transporte – os resíduos recicláveis devem ser coletados após 
previamente segregados de acordo com sua constituição ou composição e 
transportados por firmas de coleta seletivo. 

10 
 

C24 
Destinação final – realizar parcerias para doação dos recicláveis para 
cooperativa de reciclagem, evitando a poluição do meio ambiente e 
prejuízos à saúde pública 

20 
 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 Conclusão Parcial   

C26 

Conclui-se parcialmente que ações de educação ambiental relacionada às 
boas práticas do gerenciamento de resíduos sólidos de atividades 
administrativas em OMS geram impactos positivos na qualidade dos 
serviços prestados à família militar. 

15 

 

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO- 
RES 

ESC 

ALUNO 

 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 
Algumas ideias 

C28 
A gestão dos resíduos sólidos é um dos temas mais importantes quando 
se trata do cuidado com o meio ambiente e com a sociedade.  

10  

C29 

Em síntese, as ações de educação ambiental relacionadas tanto às boas 
práticas de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde quanto às de 
atividades administrativas em OMS trazem benefícios na qualidade dos 
serviços prestados à família militar. 

15  

C30 

Dentre as ações de educação ambiental pode-se destacar as campanhas 
educativas que estimulem a consciência ética, valores, cidadania e 
compromisso social, relacionadas a não geração ou redução da produção 
de resíduos sólidos; segregação na fonte de geração de acordo com suas 
características e periculosidade; identificação, acondicionamento, coleta e 
armazenamento seguindo o código de cores estabelecidos pela ANVISA; 
tratamento e destinação final que evitem a poluição do meio ambiente e 
riscos à saúde da população. 

10  

C31 
As boas práticas no gerenciamento de resíduos sólidos em OMS 
minimizam os riscos inerentes no que diz respeito à saúde humana, bem 
como na proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis. 

10  

C32 

Enfim, o conceito do gerenciamento de resíduos sólidos em OMS abrange 
a racionalização do consumo de matérias-primas e energia, segregação e 
destinação adequada de resíduos, estímulo à aplicação de tecnologias 
limpas, cumprimento da legislação vigente e busca pela aplicação das 
melhores práticas, visando à melhora da qualidade de vida da família 
militar. 

10  

C33 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 parcialmente 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) 
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(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 QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

  Apresentar a atual situação das principais redes de informação no Brasil, destacando as contribuições das mesmas 
para o desenvolvimento nacional. 

 

 1. MÉTODO 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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 

 
 

Desenvolvimento 
 

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 
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Desenvolvimento 
Identificação do 
objeto correto 

M11 
Atendimento da imposição 

do destaque 

Em todas as ideias. 15  
Em mais da metade das ideias. 10  

Em menos da metade das ideias. 5  
Em nenhuma das ideias. 0  

Subtotal – MÉTODO 80  

 

2. CONHECIMENTO 

 
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores 

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO.  ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

 

Algumas 
ideias 

C1 
As redes de informação são fenômenos existentes na sociedade desde o 
século XVI quando se formavam grupos em portos, comércio, nos 
mosteiros ou universidades, onde a informação era difundida.  

10  

C2 

O Brasil é um país com grandes dimensões territoriais e com acentuados 
desequilíbrios regionais. Tal fato demanda a constante otimização das 
redes de informação a fim de proporcionar o desenvolvimento nacional em 
bases sustentáveis. 

10  

C3 

A informação e o conhecimento exercem um papel que tem grande 
influência nas atividades econômicas, sociais e culturais, e aliados às 
tecnologias da informação concretizam a Sociedade da Informação, na qual 
as redes são recursos estratégicos para o desenvolvimento científico e 
tecnológico.  

10  

 
C4 

Para o desenvolvimento nacional a participação em redes, mais que uma 
necessidade, é imprescindível para desenvolver serviços e produtos em 
sintonia com o ambiente informacional que cresce a cada dia. Em todas as 
atividades e áreas do conhecimento, a formação de redes está fortalecendo 
as partes envolvidas, reduzindo os custos das operações e diminuindo o 
tempo gasto em cada fase do processo.  

10  

C5 
A seguir, será apresentada a atual situação das principais redes de 
informação no Brasil, destacando as contribuições das mesmas para o 
desenvolvimento nacional. 

5  

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.    

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERA DSENVOLVIMENTO 
ESCO-

RES 

ESC 

ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 

Algumas 
Ideias 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7 

Aumento do comércio eletrônico (E-commerce) - O desenvolvimento das 
redes do comércio eletrônico aumentou o número de transações comerciais 
e, com isso, destacam-se os desdobramentos positivos para a integração 
econômica entre indivíduos, firmas e empresas no território brasileiro. 

15  

C8 

Incremento dos investimentos da iniciativa privada - Os atuais 
investimentos do setor privado e o desenvolvimento de novas tecnologias 
de informação e comunicação, contribuem para a integração e o 
desenvolvimento de áreas estratégicas na Amazônia, na Regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sul do Brasil.  

10  

C9 

Participação do mercado financeiro - As bolsas de valores brasileiras são 
fundamentais para a circulação do capital financeiro, como a de São Paulo 
(BOVESPA). Nelas são negociadas com destaque as ações das 
commodities e do setor industrial, contribuindo positivamente para o 
desenvolvimento brasileiro.  

15  

C10 

Influência na expansão do mercado consumidor - O Brasil apresenta 
excelentes condições e potencialidades de expansão do mercado 
consumidor nos setores de informação e comunicação, com impactos 
positivos para o desenvolvimento nacional.  

10  

C11 

Concentração regional dos recursos humanos - O Centro-Sul, devido 
aos melhores salários pagos e infraestrutura nas áreas de comunicação e 
informação, concentra o material humano com maior nível de qualificação 
e/ou especialização no Brasil, contribuindo no desenvolvimento daquelas 
regiões.  

15  
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Desenvolvimento 

(80% a 90%) 

 

Algumas 
Ideias 

 C12 

Construção de satélites - As parcerias do Brasil, a exemplo do que ocorre 
com países como a China, são importantes para a construção e o 
lançamento de novos satélites para os serviços internos e externos de 
comunicação, destacando a integração das diferentes regiões brasileiras 
entre si e à realidade global.  

15  

 

C13 

Expansão das telefonias fixa e celular. A difusão da telefonia e sua 
importância na integração territorial brasileira, correspondendo ao aumento 
da demanda nacional por tais serviços, contribuindo positivamente para o 
desenvolvimento nacional.  

 
10 

 

C14 

Adoção de novas tecnologias informacionais aplicadas à aviação - O 
ciclo da eletrônica e novas tecnologias aplicadas à aviação, como na 
Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), com destaque para 
aquelas ligadas ao georreferenciamento e à microeletrônica, aumentam a 
segurança e encurtam o tempo das viagens em todo o território nacional.  

15  

 
C15 

Localização dos tecnopolos brasileiros - A existência dos chamados 
polos tecnológicos ou tecnopolos brasileiros, a exemplo do Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA)-SP e Porto Digital em Recife (PE), com 
destaque para a integração entre a empresa e a universidade, contribuindo 
para  o  desenvolvimento nacional.  

15  

C16 

Difusão da internet no Brasil - A popularização do uso da internet 
(facebook, twiter, WhatsApp, browsers, etc) tem como destaque os 
desdobramentos positivos para a integração comercial e social dos 
brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento da nação no contexto da 
globalização.  

15  

C17 

Utilização dos cabos de fibra ótica - O atual estágio dos cabos de fibra 
ótica ampliando a rapidez e a economia na conexão dos servidores 
brasileiros, contribuindo para a integração e o desenvolvimento do país. 
Como destaque avulta de importância o cabeamento submarino 
proporcionando conexões mais velozes. 

15  

C18 

Uso do rádio - O desenvolvimento do sistema de radiodifusão foi um dos 

primeiros elementos da revolução informacional a contribuir para a 
integração do território nacional propiciando a universalização do acesso à 
informação no Brasil.  

15  

C19 

Incentivo para utilização do ensino a distância (EAD) - As novas 
tecnologias da informação e comunicação integram áreas em diferentes 
regiões do país e possibilitam o acesso à educação das populações das 
áreas distantes dos grandes centros urbanos e industriais, proporcionando 
como destaque a melhoria da educação brasileira, contribuindo para o 
desenvolvimento nacional.  

15  

C20 

Direcionamento da Pesquisa e o desenvolvimento (P&D) de novas 

tecnologias - O Brasil desenvolve pesquisa avançada em áreas como 

microeletrônica, meios de transporte, satélites, cabos de fibra ótica na área 
de tecnologia da informação e comunicação, contribuindo para o 
desenvolvimento nacional.  

15  

C21 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 parcialmente 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) 
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(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte.  

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

0 (1) 

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

15 (2) 

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

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

0 (1) 

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto. 

10 

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

15 (2) 

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

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

0 (1) 
 

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

10 (2) 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1: Ortografia. 10 (4)  

E2: Pontuação. 10 (4)  

E3: Concordância. 5 (4)  

E4: Regência. 5 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80  

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

 

RESULTADO DA QUESTÃO   

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 

RESULTADO FINAL 

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,00 600   

2ª Questão – 4,00 400   

TOTAL – 10,00 1000   

 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO – DPS 

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 videoaulas. 

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 
COMPREENSÃO 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 
maiúsculas/minúsculas. 

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 

 
 

 
 


