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DPS 

CP/CAEM 2019 

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 

GEOGRAFIA 

(UMA SOLUÇÃO) 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 

 Estudar os programas governamentais Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e o 
Universidade para Todos (PROUNI), concluindo sobre a importância dos mesmos para a qualificação profissional no 
Brasil. 
 

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. 

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os itens 
em que dividiu o texto. 

20 

 Resumiu de forma inadequada ou deixou de destacar as 
ideias essenciais. 

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 
Estudo 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 do 
resumo, 

reforçando as 
conclusões 

parciais. 

Com as ideias essenciais. 10 

 

  

Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 5   

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira incorreta. 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    

 Aluno nº 



2 

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 

A Constituição Federal de 1988 elege a educação como fator essencial para o 
crescimento econômico do Brasil, contribuindo para a ascensão social e a criação 
de oportunidades de emprego para mão de obra de qualidade no país. Neste 
sentido, os programas governamentais de educação devem dar uma atenção 
especial ao ensino profissionalizante e superior, visando entregar profissionais 
qualificados, a fim de atender às demandas reclamadas pelas atividades 
econômicas. 

10  

C2 

Nesse sentido, no ano de 2011 surge o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC). Esse programa vem se adequando juntamente 
com os ciclos que a educação sofreu ao longo do tempo. O PRONATEC é um 
modelo reorganizado com a finalidade de atender as necessidades industriais do 
país, através da parceria público privada. O programa estimula a articulação entre 
a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de 
trabalho, emprego e renda. 

10  

C3 

Na área do ensino superior, o Programa Universidade para Todos (PROUNI) tem 
por finalidade conceder bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de 
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino 
superior privadas. Criado pelo Governo Federal em 2004, o programa foi 
implementado em 2005 com a promulgação da Lei nº 11.096, tendo como 
contrapartida para as instituições conveniadas a isenção de tributos. 

10  

C4 

A qualificação profissional, nesse contexto, torna-se um vetor essencial para o 
crescimento da economia, na medida em que prepara a população 
economicamente ativa para ocupar funções que cada vez mais exigem 
conhecimentos tecnológicos avançados para operarem máquinas e equipamentos 
de ponta que agregam maior valor aos produtos e serviços ofertados pelo mercado 
à sociedade. 

10  

C5 

A seguir, serão estudados os programas governamentais Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e o Universidade para Todos (PROUNI), 
concluindo sobre a importância dos mesmos para a qualificação profissional no 
Brasil.  

10  

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)   

C7 

O PRONATEC foi criado pelo Governo Federal em 2011, com a finalidade de 
ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio 
de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, de maneira a 
democratizar e expandir todo o poder do conhecimento profissionalizante. 

10  

C8 

O programa do governo federal tem a intenção de contribuir com a melhora futura 
da qualidade de ensino público, para que isso se reflita de maneira positiva no 
mercado de trabalho, com vistas a formação de profissionais capacitados e com a 
qualificação profissional demandada pelo mercado de trabalho.  

10  

 

C9 

Os cursos do PRONATEC podem ser ofertados tanto pela rede pública de ensino 
ou privada, como empresas integrantes do Sistema S. É uma ferramenta de 
política pública, e atua de forma estrutural, ou seja, interfere nas relações 
estruturais da sociedade, como: renda e emprego. O Programa possui 
abrangência em todo território nacional e que suas atividades geram impactos 
positivos à sociedade. Os destinatários prioritários são estudantes do ensino médio 
da rede pública ou bolsistas integrais na rede privada, trabalhadores e 
beneficiários dos programas federais de transferência de renda. 

 
10  

C10 

O PRONATEC prevê uma série de subprogramas, projetos e ações de assistência 
técnica e financeira onde se destacam a criação do Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES) Técnico, a consolidação da Rede e-Tec Brasil, o fomento às 
redes estaduais de EPT por intermédio do Brasil Profissionalizado, a expansão da 
Rede Federal de EPT, Pronatec Brasil Sem Miséria, dentre outros. 

10  
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Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Algumas ideias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C11 

O Mapa da Demanda Identificada (MDI) é uma ferramenta utilizada pelo 
PRONATEC para dimensionar a qualidade e a quantidade de vagas por 
especialidade que o programa deve ofertar, por meio de seus parceiros, para 
atender as necessidades de formação de mão de obra especializada de interesse 
do mercado de trabalho, com vista a otimizar a aplicação de recursos públicos nas 
áreas de interesse da economia nacional. As pesquisas evidenciam que grande 
parte dos Municípios não estão estruturados para realizarem este levantamento 
com qualidade, seja por falta de pessoal alocado para a tarefa, seja por 
desconhecimento das reais necessidades do mercado de trabalho local. 

10  

C12 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), embora com 
pequena participação entre os demandantes – em torno de 1% no período de 2011 
a 2014 destaca-se pela alta taxa de inserção do seu público no mercado de 
trabalho após a realização dos cursos PRONATEC.  

10  

C13 
Em relação às matrículas totais do PRONATEC, após uma forte expansão entre 
2011 (777 mil) e 2014 (3 milhões), houve uma significativa desaceleração em 
2015, com o registro de 1,2 milhão de matrículas.  

10  

C14 

Ao comparar as dotações autorizadas, em valores correntes, para expansão e 
reestruturação física das redes públicas de EPT em 2013 (R$365 milhões), 2014 
(R$1,2 bilhão), 2015 (R$787 milhões) e 2016 (R$474 milhões) fica evidente que já 
está em curso uma forte desaceleração da ampliação da oferta pública nessa 
modalidade de educação. Quanto à Bolsa-Formação, é possível identificar um 
incremento na dotação autorizada de R$2,9 bilhões em 2013 para R$3,6 bilhões 
em 2014 e, em seguida, para R$3,9 bilhões em 2015. Em 2016, a dotação 
autorizada caiu para R$1,6 bilhão. Entre todas as ações contempladas, foram 
investidos cerca de 15 bilhões de reais no período 2011-2015. 

10  

C15 

O PRONATEC foi bem-sucedido na rápida expansão de sua cobertura e na 
focalização, mas deve avançar na gestão, instituindo melhores mecanismos de 
acompanhamento, de controle do processo de pactuação, de monitoramento da 
realização dos cursos e de incremento de estratégias voltadas à inserção e 
reinserção profissional dos egressos. 

10  

 Conclusão Parcial   

C16 

Conclui-se parcialmente que o PRONATEC, criado com a finalidade de ampliar a 
oferta de cursos de EPT, utiliza a rede pública de ensino ou privada e empresas do 
Sistema S, com abrangência em todo território nacional. O PRONATEC prevê uma 
série de subprogramas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, sendo 
o Mapa da Demanda Identificada (MDI) utilizado para dimensionar a oferta de 
vagas. Verificou-se que os Municípios não estão estruturados para realizarem este 
levantamento com qualidade. Houve uma forte expansão entre 2011 e 2014, 
quando o programa atingiu 3 milhões de matrículas, seguida de uma 
desaceleração em 2015, tendo uma previsão de 2 milhões de matrículas para 
2016. O PRONATEC recebeu investimentos da ordem de 15 bilhões de Reais no 
período 2011-2015, tendo sofrido forte restrição de recursos nos últimos dois anos. 
O Programa foi bem-sucedido na rápida expansão de sua cobertura e na 
focalização, mas deve avançar na gestão, proporcionando aumento da 
qualificação profissional no Brasil. 

10  

 b. Programa Universidade para Todos – (PROUNI)   

C17 

O PROUNI é o programa do Ministério da Educação, criado pela Lei nº 11.096, de 
13 de janeiro de 2005, que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% 
em Instituições de Educação Superior (IES) privadas, em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível 
superior. 

10  

C18 

O  PROUNI se estende a todas as instituições privadas com ou sem fins lucrativos. 
Em troca, elas recebem isenção dos seguintes impostos: Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Social 
para Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de 
Integração Social. Tal iniciativa, permite ao Governo Federal criar novas vagas no 
Ensino Superior sem realizar nenhum investimento adicional, uma vez que a 
renúncia fiscal fixada em R$ 50 milhões é muito inferior ao custo da geração do 
mesmo quantitativo de vagas em IES públicas, estimado em R$ 350 milhões. 

10  

 
C19 

Neste contexto, o PROUNI representa uma nova forma das IES filantrópicas 
retribuírem os benefícios fiscais decorrentes de imunidade tributária prevista na 
nossa Constituição Federal ou da isenção prevista em leis ordinárias. Com 
advento das universidades comunitárias, tendo por suporte a Lei Federal no. 
12.881/2013, o PROUNI, ao invés de retribuição por projetos sociais, viabilizou a 
retribuição através de bolsas aos estudantes. 

 
10  

C20 

A bolsa de estudo integral é concedida a brasileiros não portadores de diploma de 
curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até um 
salário-mínimo meio. As bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) 
ou de 25% (vinte e cinco por cento) serão concedidas a brasileiros não-portadores 
de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o 
valor de até três salários-mínimos. 

10  
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Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Algumas ideias 

C21 

A bolsa será destinada a estudante que tenha cursado o ensino médio completo 
em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista 
integral; a estudante portador de deficiência; a professor da rede pública de 
ensino. A bolsa é um benefício concedido ao estudante pelo Governo Federal e 
não está condicionada a nenhuma forma de restituição monetária ao governo, ou 
seja, concluído o curso, o bolsista não fica devendo nada aos cofres públicos. 
Desde a sua criação, o programa já ofertou 3.664.536 bolsas em todo território 
nacional, saltando de 122.275 no seu primeiro ano de funcionamento, para 
417.276 em 2018. 

10  

C22 

O PROUNI atende aos princípios da educação superior dos quais destacam-se a 
expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 11% de jovens, 
entre 18 e 24 anos, tenham acesso a este nível educacional; garantia de 
qualidade, sendo que não basta ampliar, é preciso fazê-lo com qualidade; e 
desenvolvimento econômico e social, fazendo da educação superior, seja 
enquanto formadora de recursos humanos altamente qualificados ou como peça 
imprescindível na produção científico-tecnológica, elemento-chave da integração e 
formação da nação. 

10  

C23 

De acordo com pesquisa encomendada pelo MEC, 80% dos entrevistados 
informaram que estavam terminando seus cursos superiores e se encaminhariam 
em seguida a um emprego garantido (esse índice correspondia a 56% antes de os 
estudantes entrarem no Programa). Ou seja, conforme a pesquisa do Ibope, o 
PROUNI aumentou em 43% a empregabilidade de seus beneficiários. Interessa 
também notar que, segundo essa pesquisa, 68% dos entrevistados afirmaram que 
a renda de suas famílias aumentou desde a entrada na faculdade.  

10  

 Conclusão Parcial   

C24 

Conclui-se parcialmente que O PROUNI é um programa do MEC, criado pela Lei 
nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que concede bolsas de estudo integrais e 
parciais em IES privadas, tendo estas como contrapartida a isenção de alguns 
impostos. Tal renúncia fiscal é considerada mais vantajosa do que o investimento 
governamental para a criação de novas vagas em IES públicas. Os critérios de 
habilitação para ingresso classificam o programa como uma ação afirmativa que 
visa facilitar o acesso ao ensino superior das classes mais pobres da sociedade. 
Contribui com o desenvolvimento econômico do país, na medida em que os 
egressos do programa, em grande parte, conquistaram um maior grau de 
empregabilidade e aumento de renda após a conclusão de um curso superior. 

10  

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas ideias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C26 

A política governamental para a área da educação, nas últimas duas décadas, tem 
buscado por meio de programas no ensino profissionalizante e no ensino superior, 
realizar a inclusão de parcela mais vulnerável da população em instituições de 
ensino públicas e privadas, por meio de concessões de bolsas e ajuda financeira, 
contribuindo para a ascensão social e para uma melhor qualificação da mão de 
obra brasileira para atender às demandas exigidas pela economia de mercado. 

10  

C27 

Neste contexto o PRONATEC e PROUNI, respectivamente voltados para a 
educação profissional e tecnológica e para o ensino superior, constituem-se em 
verdadeiras ações afirmativas do governo federal, voltadas para a qualificação da 
mão de obra ativa, com vistas a atender a crescente necessidade de qualificação 
profissional para uma economia que pretende ingressar na era do conhecimento e 
da inovação tecnológica, estando em melhores condições de competitividade e de 
inserção na economia global. 

10  

C28 

O PRONATEC é programa de abrangência nacional, criado em 2011, com a 
finalidade de ampliar a oferta de cursos de EPT, valendo-se da rede pública e 
privada de ensino. Cabe aos entes da Federação (União, Estados e Municípios) 
realizarem o levantamento de demanda do mercado de trabalho local, por meio do 
MDI, a fim de que a qualificação profissional ofertada esteja alinhada com as 
necessidades da economia. O programa viveu uma forte expansão desde sua 
criação em 2011 até 2014, atingindo 3 milhões de matrículas, sofrendo uma 
desaceleração em 2015, quando foram contabilizados investimentos totais, para o 
período, de 15 bilhões de Reais. Aprimorar a gestão é condição para um melhor 
atendimento dos objetivos iniciais do programa. 

10  

C29 

O PROUNI, criado pelo MEC em 2005, tem por objetivo democratizar o acesso ao 
ensino superior, por meio de concessão de bolsas de estudos em IES privadas, 
que, em contrapartida, recebem isenções de impostos, sendo essa renúncia fiscal 
vantajosa para a União. O programa pode ser classificado como uma ação 
afirmativa do governo federal, na medida em que permite o acesso das classes 
mais pobres ao ensino superior, contribuindo para o desenvolvimento econômico 
por meio da mobilidade social, da melhoria da empregabilidade e do aumento da 
renda dos cidadãos egressos do programa. 

10  



5 

 

 

 

 
 Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas ideias 

 

 

 

 

C30 

Ressalta-se que tanto o PRONTEC, quanto o PROUNI vêm cumprindo os 
objetivos para os quais foram criados, porém, se torna importante destacar que a 
gestão do PRONATEC deve alinhar as ofertas de cursos de EPT com as 
necessidades do mercado de trabalho, a fim de buscar um melhor aproveitamento 
da qualificação fornecida ao cidadão. Da mesma forma, a gestão do PROUNI deve 
identificar e incentivar as IES a oferecerem maiores quantidades de vagas nos 
cursos de interesse do desenvolvimento nacional, notadamente aqueles da área 
tecnológica, sem descuidar dos avanços alcançados na oferta de cursos da área 
de ciências humanas. 

15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

C31 

Por fim, verifica-se que a ação governamental é fundamental para a indução de 
programas de interesse social e econômico, na medida em que se torna um vetor 
que impulsiona tanto as esferas de governo, quanto a iniciativa privada, no sentido 
de melhor preparar a mão de obra nacional, com educação de qualidade que 
atenda os reclames de uma economia globalizada e que permita a ascensão social 
de parcela da sociedade por meio da oferta de emprego e de renda, contribuindo 
para o desenvolvimento social e econômico do país.  

15  

 C32 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300 
 

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 

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

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

0 (1) 

 

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

10 

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

20 (2) 

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

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

0 (1) 

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

25 (2) 

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

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

0 (1) 

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto. 
 

10 

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

20 (2) 

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

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

0 (1) 
 

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

15 (2) 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)  

E2: Pontuação. 10 (4)  

E3: Concordância. 10 (4)  

E4: Regência. 10 (4)  

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. 
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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 

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).  
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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 aumenta 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  

 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  
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

Algumas Ideias 
 
 
 

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 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) 
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(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1: Ortografia. 10 (4)  

E2: Pontuação. 10 (4)  

E3: Concordância. 5 (4)  

E4: Regência. 5 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80  

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

 

RESULTADO DA QUESTÃO   

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
 

RESULTADO FINAL 

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,00 600   

2ª Questão – 4,00 400   

TOTAL – 10,00 1000   

 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO 
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO – 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 

 
 

 


