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2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar o impacto para a Força Terrestre do afastamento de militares por incapacidade para o serviço, sob os
aspectos econômico e social, concluindo sobre as consequências para a gestão dos recursos do Sistema de Saúde do
Exército.

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 6

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 6

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento.
4

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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

M8
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

M9
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

Totalmente. 25

Atendimento em mais da metade das ideias. 7

Atendimento em menos da metade das ideias. 3

Não atendimento das ideias. 0

M10
Análise das ideias

com ligação de
causa e efeito.

Totalmente. 25

Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

M11
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 30

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M12 Retomada da ideia central. 5

M13

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 20

Parcialmente com as ideias essenciais. 10

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

M14

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

15

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

10

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

2

 Ideias sem suporte. 0

M15 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 Aluno nº
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2. CONHECIMENTO
Total: 300 (trezentos) escores

- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema 
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos
de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

O afastamento do militar das Forças Armadas por incapacidade física e psíquica
gera uma série de consequências para o Exército Brasileiro (EB), tanto no viés
econômico  quanto  no  social,  afetando  diretamente  a  gestão  de  recursos  do
sistema de saúde.

5

C2

O Exército Brasileiro possui, atualmente, um Sistema de Perícias Médicas com
alta capilaridade. Desde a primeira edição, em 2007, as Normas Técnicas sobre
Perícias  Médicas  no  Exército  (NTPMEx)  e  suas  atualizações  orientam  a
atividade médico pericial no EB.  Os médicos peritos podem ser classificados
como  Médico  Perito  de  Organização  Militar  (MPOM),  Médico  Perito  de
Guarnição  (MPGu),  que  exercem  suas  atividades  isoladamente,  ou  como
membros de juntas de inspeção de saúde, composta por três médicos ou mais,
que são: Junta de Inspeção de Saúde Especial (JISE), Junta de Inspeção de
Saúde de Recurso (JISR) e Junta de Inspeção de Saúde Revisional (JISRev). 

5

C3
O inspecionado pode pertencer a diversas categorias (militar, servidor público,
pensionista  e  seus  dependentes,  ex-militar  etc)  e  será  submetido  a  uma
inspeção de saúde mediante encaminhamento de autoridade competente. 

5

C4

O Agente Médico Pericial (AMP) é o militar ou o servidor público da área médica,
especialista em perícia médica ou com experiência na área pericial, legalmente
habilitado junto ao conselho de classe e nomeado por autoridade competente
para executar o ato médico pericial. Essa atividade pode ser isoladamente como
MPGu/MPOM, ou integrando uma Junta de Inspeção de Saúde (JIS). 

5

C5
O termo incapacidade significa que o militar ou civil tem perda ou redução da
capacidade  para  exercer  as  suas  funções  laborativas,  definitiva  ou
temporariamente, em razão de doença ou acidente. 

5

C6

A seguir, será analisado o impacto para a Força Terrestre do afastamento de
militares por incapacidade para o serviço, sob os aspectos econômico e social,
concluindo  sobre  as  consequências  para  a  gestão  dos  recursos  do  Sistema
Saúde do Exército.

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Aspecto econômico

C8
Os pacientes psiquiátricos, além da condição de incapacidade, demandam longos
períodos de internações, com episódios de recidivas. Isto gera um impacto elevado
para o sistema de saúde, pois as internações costumam ter custos elevados.

10

C9

O militar que possui  o documento Atestado de Origem (AO), decorrente de um
acidente em serviço confirmado por inspeção de saúde realizada por um AMP, tem
o direito a todo o seu tratamento, sem indenização, custeado pelo Fator de Custo.
Isto impacta o sistema de saúde, pois esse militar não realiza indenização de 20%
do custo do seu tratamento.

15

C10

O  militar  reintegrado  judicialmente  com  todos  os  direitos  militares  impacta
financeiramente o sistema de saúde, pois faz jus ao recadastramento próprio e de
toda a sua família no Fundo Saúde do Exército (FuSEx). Porém, o desconto por
dependente tem um valor  pouco significativo,  devido ao fato de serem em sua
maioria soldados, o que sobrecarrega financeiramente o sistema de saúde.

15

C11

O Encostado é o militar licenciado que tem direito a manter o tratamento custeado
pelo Exército. Esse tratamento, refere-se a doenças crônicas que levam longos
períodos de tratamento.  Como a  condição dele é civil,  não  há indenização do
tratamento, impactando o custo no serviço de saúde.

15

C12
Os militares temporários com incapacidade definitiva são reformados. Porém, se a
causa da incapacidade for por acidente em serviço, terão o tratamento custeado
por Fator de custo indefinidamente, impactando nos recursos do sistema. 

10

C13

O Exército utiliza evacuação aeromédica para estabelecer melhor tratamento para
seu usuário, com menor custo e mantendo a qualidade no atendimento. Porém, em
demandas  judiciais,  a  incapacidade  do  usuário  é  alegada  para  impedir  sua
evacuação. Nesses casos, o usuário utiliza Organizações Civis de Saúde (OCS),
com elevados custos de tratamento, impactando financeiramente o sistema. 

10
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C14

A inflação médica no Brasil  foi  de cerca de 17%, em 2019, ao passo que,
segundo o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação de 2019 foi de
4,3%, no mesmo período. Assim, se observa que o custo saúde tem uma taxa
de inflação superior à taxa anual do País, demandando gastos elevados ao
sistema de saúde do EB.

15

Conclusão Parcial

C15

Conclui-se, parcialmente, que o afastamento do militar por incapacidade física
temporária  ou  permanente,  determinada  em  inspeção  de  saúde  por  AMP,
impacta substancialmente os recursos do sistema de saúde do EB. Os gastos
com o tratamento são elevados, principalmente devido à inflação médica acima
da inflação oficial. Os valores de indenização do militar não acompanham essa
inflação, gerando ao sistema de saúde um custo elevado.

15

b. Aspecto social

C16

A  relação  do  AMP  com  o  inspecionado  é  uma  relação  paradoxa.  O
inspecionado, em alguns casos, presta ao AMP somente as informações que
conduzem  ao  resultado  de  seu  interesse,  omitindo  fatos  ou  sintomas
importantes para a conclusão pericial. A anamnese dirigida é uma ação a ser
realizada  pelo  AMP para  definir  a  capacidade  do  militar  e  evitar  exames
complementares desnecessários.  O afastamento do militar  gera  prejuízo ao
serviço ativo, por diminuir efetivo pronto para as atividades militares, além de
aumentar a demanda de atendimento do serviço de saúde.

10

C17

O AMP atua em função do interesse público. Com isso o AMP, mantém uma
estreita relação com as normas da instituição. A leitura minuciosa da NTPMEx
e das Instruções Reguladoras (IR) vigentes relacionadas às Perícias Médicas
devem guiar  o  AMP.  O perito  deve evitar  manter  o  inspecionado  afastado
desnecessariamente por longos períodos e evitar sobrecarregar o sistema de
saúde com solicitações excessivas de pareceres especializados.

10

C18

Alguns militares não recebem parecer de incapacidade. Eles são considerados
aptos com recomendações e necessitam readaptar as suas funções, o que
significa, na maioria dos casos, que são capazes de exercer apenas atividades
administrativas.  Porém,  de  maneira  geral,  esses  militares  continuam
impactando o sistema de saúde, pois necessitam manter o seu tratamento a
longo prazo e reduzem a capacidade da Força Terrestre,  devido ao menor
número de militares aptos para as missões.

10

C19

As doenças psiquiátricas impactam principalmente em atividades operacionais
que causam estresse. Sendo doença crônica, o estresse pode desequilibrar
emocionalmente o militar e colocar em risco a tropa. Essa condição torna os
militares incapazes para atividades operacionais e os mantém dependentes de
tratamento  contínuo  no  sistema  de  saúde,  o  que  pode  sobrecarregar  os
demais militares da Força Terrestre. 

15

C20

O acidente em serviço, para os efeitos previstos na legislação em vigor relativa
às  Forças  Armadas,  é  aquele  que  ocorra  com  militar  da  ativa,  durante  o
exercício  de  suas  atribuições  funcionais,  durante  o  expediente  normal  ou
quando determinado por autoridade competente. O militar, vítima de acidente
em  serviço,  impacta  o  sistema  de  saúde,  na  medida  em  que  não  há
indenização para custear o tratamento. Além disso, de modo geral, ocorrem
doenças traumáticas de longa recuperação, o que leva a uma sobrecarga no
atendimento do serviço de saúde.

10

C21

Algumas doenças  crônicas  são limitantes,  principalmente  para  os  militares,
pois impedem algumas transferências, devido à necessidade de proximidade
de  centros  médicos  desenvolvidos.  Isto  impacta  a  Força  Terrestre,  pois
militares  nessa  condição  podem não  realizar  missões  que  deveriam.  Além
disso,  o  tratamento  fica  concentrado  em  determinadas  Guarnições,
sobrecarregando o sistema de saúde das respectivas Regiões Militares.

15

C22
O  militar  com  incapacidade  temporária  perde  totalmente  a  capacidade  de
trabalhar  por  um  período  de  tempo,  o  que  impacta  a  Força  Terrestre,  na
medida em que outro militar passa a exercer a sua função.

10

C23

O servidor considerado definitivamente incapaz para o serviço é aquele que
não  tem condições  de  se  reabilitar  para  o  exercício  de  qualquer  atividade
laborativa. A Força perde sua capacidade laborativa e necessita substitui-lo ou
designar outro servidor para desempenhar sua função, cumulativamente. Isso
pode gerar insatisfação e desgaste para o servidor que acumula funções. Além
disso,  o  militar  incapaz  pode  sobrecarregar  o  sistema  de  saúde,  com
demandas de custo elevado para seu tratamento.

10
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

Conclusão Parcial

C24

Conclui-se,  parcialmente,  que  a  incapacidade  impacta  a  Força  Terrestre
significativamente,  pois  o  afastamento  de  militares  do  serviço  provoca  a
necessidade de recompletamento, além de demandas elevadas nos hospitais
e  policlínicas,  decorrentes  do  tratamento.  Isso  eleva  as  demandas  de
atendimentos  e  exames  complementares  para  o  serviço  de  saúde  e  de
recomposição de pessoal. 

15

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C26

A incapacidade de militares para exercerem as suas funções laborais, sendo
causada por doença ou acidente, impacta a Força Terrestre, pois provoca a
sobrecarrega de outros militares,  para  manter  em execução as funções do
militar afastado. 

10

C27

Em síntese, pode-se concluir que o impacto no serviço de saúde não depende
somente da patologia que levou o militar à condição incapaz, mas também de
sua percepção quanto a sua doença e seu interesse em retornar ao serviço
ativo. Estabelecer uma relação de confiança entre o perito e o inspecionado é
importante para diminuir o impacto no sistema de saúde, tanto na gestão de
recursos como no aumento de demanda no atendimento.

20

C28

Atualmente, as demandas judiciais impactam substancialmente o serviço de
saúde, pois  prolongam a vinculação do militar ao serviço  ativo e dificulta a
evacuação médica, para tratamento de qualidade e com custo menores, o que
provoca elevação de custos para os sistema. 

5

C29
A  quantidade  elevada  de  pareceres  especializados  para  as  conclusões
periciais,  solicitado pelos médicos peritos,  impactam o serviço de saúde do
Exército, principalmente os médicos especialistas.

5

C30

Por  fim,  o  médico  perito  tem  a  missão  de  incentivar  o  inspecionado  a
compreender a sua condição física e, se possível, retornar ao serviço ativo,
procurando minimizar a demanda por atendimento e recursos do serviço de
saúde. 

20

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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)

(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)
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(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)

Da análise do atual cenário da atividade agropecuária no Nordeste Brasileiro, justificar os óbices existentes
nos setores de energia, de transporte e de tecnologia, destacando as principais contribuições do Exército Brasileiro
para mitigar os problemas de infraestrutura na referida região.

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

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.
3

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 ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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

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
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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 ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

A agropecuária envolve as atividades humanas destinadas ao cultivo da terra
(agricultura) e à criação de animais (pecuária). Abrange não só a produção
de alimentos destinados ao consumo humano, mas também a alimentação
de animais e a produção de matérias-primas industriais, como as voltadas à
produção  de  energia,  de  celulose,  têxtil,  de  borracha,  dentre  outras,
integrando os três setores da economia.

10

C2

O  complexo  regional  do  Nordeste  é  uma  área  geoeconômica  brasileira
composta  por  10  estados:  Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Paraíba,  Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, além do leste do Maranhão e o norte de
Minas Gerais.

5

C3

Apesar  dos  avanços  significativos  dos  últimos  anos,  há  limitações  ao
desenvolvimento da agropecuária no Nordeste Brasileiro. Vários fatores são
frequentemente  apontados  como  potenciais  entraves  a  esse
desenvolvimento, englobando questões de natureza energética, tecnológica e
de transporte.

5

C4

A cooperação com o desenvolvimento nacional, como atribuição subsidiária
geral,  é  uma das mais  importantes  dentre  as  missões constitucionais das
Forças Armadas. Desta forma, o Exército Brasileiro (EB) vem contribuindo
para  melhorar  o  bem-estar  social  no  Nordeste  Brasileiro,  participando  de
várias obras de infraestrutura em apoio a outros órgãos governamentais de
todas as esferas

10

C5
A seguir, serão justificados os óbices existentes nos setores de energia, de
transporte e de tecnologia, destacando as principais contribuições do EB para
mitigar os problemas de infraestrutura na referida região.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

a. Setor de Transportes

C7

1) Modal rodoviário deficitário
Apesar da modalidade rodoviária ser a mais onerosa (por causa das longas
distâncias  percorridas  e  da  precariedade  das  estradas),  o  transporte  dos
produtos agrícolas via rodovias é o mais utilizado no País. Especificamente
com relação às rodovias nordestinas, estas se encontram entre aquelas com
os piores estados de conservação,  o que prejudica o desenvolvimento da
atividade agropecuária.  Ressalta-se o trabalho do EB em conjunto com o
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) na construção
e manutenção de vários trechos de rodovias, como a BR-230, BR-226 e BR-
101.

25

C8

2) Restrições do modal aeroviário
O transporte aéreo de cargas caracteriza-se por movimentar produtos de alto
valor agregado e baixo volume, além de ser um transporte de alta velocidade,
quando comparado com outros modos de transportes, principalmente quando
se trata de grandes distâncias. Essas características fazem, do modal aéreo,
o meio de transporte adequado para cargas perecíveis de valor, como frutas
destinadas  à  exportação.  A capacidade  do  transporte  aéreo  no  Nordeste
Brasileiro é um grande entrave, pois,  sofre tanto pelas enormes restrições
devido às limitações físicas estruturais dos aeroportos, quanto pelo espaço
disponível para o estoque de cargas.  Destaca-se a parceria do EB com a
Empresa  Brasileira  de  Infraestrutura  Aeroportuária  (INFRAERO)  para  a
realização de obras aeroportuárias, entre as quais se destaca a construção
do Aeroporto Internacional da Grande Natal,  sediado no município de São
Gonçalo  do  Amarante  (RN),  beneficiando  o  escoamento  de  produtos
regionais.

25
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C9

3) Modal ferroviário de pequena extensão
Considerando o perfil das principais cargas transportadas no Nordeste e das
distâncias  envolvidas,  seria  natural  uma  maior  participação  do  modal
ferroviário  na  matriz  de  transporte  de  cargas,  o  que  não  ocorre
fundamentalmente devido à pequena extensão e densidade da malha e a
deficiências  na  infraestrutura.  Salienta-se a  parceria  do  Governo  Federal
com o Exército  Brasileiro para a construção de 18,3 km de um trecho da
Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol),  próximo a Correntina na Bahia,
facilitando o escoamento de grãos do oeste baiano.

25

C10

4) Falta de integração ao modal aquaviário
O custo do transporte de mercadorias no País representa um grave entrave à
competitividade da agricultura nordestina. O modal aquaviário é apontado por
especialistas  como um dos  mais  adequados  para  a  atividade  agrícola.  A
infraestrutura  de  transporte  aquaviário  engloba  os  portos  (marítimos  e
fluviais), que constituem pontos de origem e destino de cargas transportadas
internamente (navegação de cabotagem) e do comércio exterior, bem como
as hidrovias, nas quais ocorre a navegação de interior. Há necessidade de
ampliação e modernização das estruturas operacionais dos principais portos
da  Região  e  de  integração  aos  demais  modais  existentes  para  tornar  o
agronegócio mais competitivo.

10

C11

5) Insipiente capacidade de armazenamento agrícola
Outra limitação da agricultura nordestina é representada pela infraestrutura
deficiente de armazenamento da produção (silos e galpões), o que impacta
diretamente os modais de transporte. 

10

C12

6) Deficiência em armazenamento e de tanques para resfriamento de leite
A deficiência de armazenagem na pecuária  é mais  flagrante no caso dos
tanques para resfriamento de leite. A atividade de produção de leite de vaca é
a quinta atividade com maior valor de produção total no Nordeste. Apesar da
importância dessa atividade na região, o número de estabelecimentos que
possuem estrutura para armazenamento e resfriamento adequado do leite,
bem como a capacidade total desses estabelecimentos, é pequeno em todos
os  estados  da  região.  Essa  falta  de  estrutura  prejudica  a  qualidade  do
produto e dificulta a sua comercialização. 

10

b. Setor de Tecnologia 

C13

1) Irregularidade na Assistência Técnica
Combinada com o atraso tecnológico, está a questão do acesso à assistência
técnica  por  parte  dos  agricultores.  Apenas  uma  pequena  parte  dos
estabelecimentos agropecuários  recebe algum tipo  de assistência  técnica,
dificultando a atividade.

10

C14

2) Limitadas pesquisas em C&T vocacionadas para o combate aos efeitos do
clima
A economia da região semiárida é particularmente vulnerável ao fenômeno
das  secas.  Uma  modificação  na  distribuição  das  chuvas  ou  redução  no
volume destas que impossibilite  a agricultura de subsistência bastam para
desorganizar  toda  a  atividade  econômica.  A seca  dificulta  a  produção  de
alimentos  no  contexto  da  agricultura  de  subsistência.  A relação  entre  os
períodos chuvosos e a criação pecuária de bovinos, caprinos e ovinos revela
que  o  quantitativo  de  cabeças  está  relacionado  com  o  quantitativo
pluviométrico. Há necessidade de, por intermédio de tecnologias dedicadas
utilizando-se de, por exemplo, meios satelitais e pesquisas meteorológicas,
ampliar o levantamento climático nordestino, a fim de minimizar esses efeitos
climáticos. Salienta-se que o EB realiza a perfuração de poços artesianos e
distribui água para a região do semiárido, aumentado a disponibilidade de
água e a segurança hídrica da população.

25

C15

3)  Defasagem tecnológica  no  processo  de  adubação  e  melhoramento  de
solos
A tecnologia empregada na produção regional é, em alguns casos, como na
agricultura  de  subsistência,  defasada  com  relação  àquela  empregada  em
atividades congêneres desenvolvidas no restante do País. Um exemplo é o
número de estabelecimentos que utilizam a adubação. Em uma região onde
os solos, em sua maioria, possuem baixíssima fertilidade natural, a prática da
adubação dos solos  é fundamental  para obtenção de maior  produtividade
agrícola. 

10
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C16

4) Atraso tecnológico nos processos de irrigação
As restrições naturais a determinados locais nos projetos de irrigação exige a
implementação  de  técnicas  específicas,  constituindo-se  em  outro  óbice.
Neste aspecto, nos últimos quarenta anos, foram implantados diversos polos
de agricultura irrigada no Nordeste, a partir de tecnologias importadas, alguns
com  sucesso,  outros  nem  tanto.  Ressalta-se a  participação  do  EB  em
trechos das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco, que levará
água  para  regiões  do  Complexo  Nordestino  onde  não  há  rios  perenes,
viabilizando a irrigação.

25

c. Setor de Energia

C17

1) Reduzida utilização de energias alternativas
A oferta de energia elétrica para suprir os diversos equipamentos voltados
para  irrigação,  eletrificação  de  instalações  rurais,  dessalinizadores  e
eletrificação de cercas em condições de pastejo rotacionado é um óbice para
a região. A utilização de alternativas sustentáveis, como células fotovoltaicas
e  aerogeradores,  tem  sido  incentivada  para  complementar  a  oferta  de
energia. 

10

C18

2) Irregular distribuição de energia elétrica
Os  sistemas  de  fornecimento  de  energia  elétrica,  para  serem  viáveis,
precisam de um fator de carga alto, o que torna pouco atrativo atender às
populações rurais nordestinas localizadas de forma dispersa e afastadas das
redes  de  distribuição.  Limitantes  de  caráter  geográfico  e  ambiental
impossibilitam a extensão da rede elétrica,  tornando ainda menos atrativo
esse perfil de atendimento.

10

C19

3) Geração de energia dependente das condições climáticas
A seca na região, por vezes, impacta a geração de energia produzida nas
usinas hidrelétricas do rio São Francisco (Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó,
dentre  outras),  afetando  os  níveis  dos  reservatórios,  com  reflexos
importantes,  inclusive  para  a  piscicultura  que  é  desenvolvida  nos  lagos
formados pelas barragens.

10

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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)

(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)
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(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 1.000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2020

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


