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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Analisar  a Quarta Revolução Industrial (4ª RI),  nas expressões  psicossocial e  econômica,  destacando os
benefícios da chamada indústria 4.0, concluindo sobre os atuais desafios enfrentados pelo Brasil para dinamizar o setor
industrial.

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. 15

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. 15

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

ideias do destaque.

Totalmente. 15

Mais da metade das ideias com ligação. 10

Menos da metade das ideias com ligação. 5

Ideias sem ligação. 0

M12
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.

M13 Retomada da ideia central. 5

M14

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

 Aluno nº



2

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M15

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

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 ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
A  Quarta  Revolução  Industrial  (4ª  RI)  é  o  estágio  mais  avançado  de
desenvolvimento produtivo e tecnológico existente na atualidade.

5

C2

O mundo globalizado é caracterizado pela integração cada vez maior das
dinâmicas de produção, circulação, distribuição e consumo. Todavia, a nova
divisão internacional do trabalho (DIT) representa também a segmentação do
mercado produtivo e tecnológico entre os países centrais,  que dominam o
vetor  tecnológico,  os  emergentes,  como  o  Brasil,  e  as  periferias,  que
concentram atividades intensivas em mão de obra.

10

C3
O conceito  de  4ª  RI  foi  criado  em 2016  por  Klaus  Schwab.  Para  ele,  o
processo  gerou  um  mundo  no  qual  os  sistemas  de  fabricação  virtuais  e
físicos cooperam entre si de uma maneira flexível a nível global.

5

C4

Em 2016, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABADI) fez um
diagnóstico onde o total de empresas no Brasil, que adota as tecnologias da
Indústria  4.0  era  de  apenas  2%.  O Fórum Econômico Mundial  de  Davos
concluiu, em seu relatório “The Future of Jobs”, que 65% das crianças que
entram hoje na escola primária trabalharão em empregos totalmente novos,
que ainda não existem no momento.

5

C5

A partir de 2020, no entanto, as perspectivas pareciam mudar. A inteligência
de  dados,  digitalização  da  cooperação  entre  fornecedores  e  parceiros,  a
“Internet  das  Coisas”  e  a  Inteligência  Artificial  passam a  ser  levados  em
consideração nas empresas no Brasil. 

5

C6
A seguir, será analisada a 4ª RI, nas expressões psicossocial e econômica,
destacando  os  benefícios  da  chamada  indústria  4.0,  concluindo  sobre  os
atuais desafios enfrentados pelo Brasil para dinamizar o setor industrial.

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Psicossocial

C8

Exigência  de  alto  padrão  educacional. O  padrão  da  educação  deve
acompanhar a dinâmica tecnológica da 4ª revolução industrial, gerando um
ciclo  virtuoso.  Por  meio  dela,  os  salários  aumentam,  visto  que  as  novas
tecnologias exigem melhorias educacionais e intensificação do treinamento
de  trabalhadores  no  interior  das  empresas.  Ressalta-se  que  esse  é  um
desafio brasileiro, considerando os desníveis educacionais existentes
entre as regiões no País.

10

C9

Criação  de  novos  postos  de  trabalho. Essa  modalidade  decorre  das
mudanças estruturais  e tecnológicas que acabam reduzindo os postos  de
trabalho intensivos em mão de obra, mas geram novos nichos de trabalho.
Logo, se para alguns a indústria 4.0 significa o fim de diversos empregos,
para os  economistas  clássicos  e  neoclássicos as  próprias  mudanças  que
suprimem  postos  de  trabalho  serão  responsáveis  pela  criação  de  novos
postos,  bastando  aos  empregados  que  se  capacitem,  adquirindo  as
habilidades necessárias para exercer as atividades profissionais requeridas
pelas “indústrias emergentes”.

5
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C10

Novas especialidades profissionais. Um exemplo de especialista é aquele
em avaliação de vulnerabilidades. Sua função será proteger as empresas de
ataques  cibernéticos,  que  visam  a  quebrar  a  segurança  por  razões
maliciosas. Os profissionais deverão ser capazes de pôr à prova a segurança
de  seu  próprio  sistema.  Eles  tornar-se-ão  especialistas  em  testes  de
penetração e avaliações de vulnerabilidade. 

10

C11

Ensino de Inteligência Artificial (IA). A previsão é que, até 2025, 30% das
auditorias empresariais sejam conduzidas por IA. Com efeito, a 4ª RI torna
fundamental  que  se  criem  instituições  de  ensino  que  formem  pessoas
capazes  de  usar  algoritmos  e  a  aprendizagem guiada  a  fim  de  trabalhar
dados, aprender a partir deles e serem capazes de fazer uma previsão ou
sugestão.  Destaca-se  que  são  geradas  novos  produtos,  com  mais
qualidade e mais adaptados ao interesse do consumidor.

10

C12

Aumento  da  segurança  alimentar  da  população. Esse  é  um  tema
controverso.  Contudo,  uma corrente  entende  que a  utilização  acurada  de
dispositivos de inserção genética em vegetais, apressando a fotossíntese das
plantas, fará com que elas se desenvolvam mais rapidamente, propiciando
que as safras sejam substancialmente maiores a cada ano. Com efeito,  o
mesmo fenômeno poderá ocorrer com peixes, carnes, leite e ovos. Destaca-
se  que  os  ramos  industriais  associados  a  genética  potencializam  a
produção na agricultura, gerando maiores lucros para os produtores.

10

C13

Aumento da expectativa de vida. A revolução 4.0 impacta positivamente no
índice  de  desenvolvimento  humano  (IDH),  gerando  consequências
demográficas  que  redundam  no  crescimento  populacional.  Com  efeito,  o
cenário é que população mundial crescerá até oito bilhões de indivíduos em
2030,  demandando  um  aumento  significativo  na  expectativa  de  vida  dos
novos consumidores.

5

C14

Aumento da idade de aposentadoria. Com o aumento da expectativa de
vida  dos  brasileiros  e  das  pessoas  que  vivem  em países  desenvolvidos,
existe  também  uma tendência  de  aumento  da  idade  para  concessão  da
aposentadoria. Desse modo, a mudança tecnológica está associada a esse
novo ciclo de duração da vida útil do trabalhador com efeitos previdenciários.

10

C15

Aumento da renda per capita. A nova modalidade econômica proporciona
grande capacidade de gerar riquezas, sendo que o aumento da produtividade
é acompanhado pelo aumento da renda per capita. Exemplo disso é o que
acontece nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), precursores na revolução 4.0.

10

Conclusão Parcial

C16

Conclui-se, parcialmente, na expressão psicossocial, que a 4ª RI modificou a
natureza do trabalho no setor produtivo,  pois criou ocupações e extinguiu
atividades consideradas obsoletas. Assim, torna-o cada vez mais intensivo
em tecnologia e extensivo em mão de obra, o que gera importantes desafios
para o Brasil no tocante ao setor industrial.

20

b. Expressão Econômica

C17

“Uberização”  da  economia. É  um  processo  que  é  caracterizado  pela
flexibilização. A Uber, hoje uma das maiores empresas de táxi do mundo, não
possui veículos próprios. O Alibaba, um dos varejistas mais poderosos, não
possui estoques, tampouco o Airbnb, hoje maior provedor de hospedagens
do mundo, possui imóveis.  Destaca-se o desenvolvimento de “start ups”
no Brasil como forma de gerar novos empregos.

10

C18

Internet  das coisas  (“Internet  of  Things”  –  IoT). O  mundo  da 4ª  RI  é
caracterizado, por exemplo, como o fato de que, em 2025, 10% das pessoas
usarão roupas conectadas à internet. Desse modo, a novidade nasceu para
estabelecer uma conexão entre o mundo digital  e  o físico, revolucionando
numerosos setores da economia. Destaca-se que os dispositivos já estão
interconectados e isso tende a aumentar até que os objetos se tornem
inteligentes, aumentando com isso a produtividade.

10

C19

Aumento  do  uso  da  robótica. O  emprego  de  robôs  em  todo  o  mundo
triplicou  nas  últimas  duas  décadas,  para  2,25  milhões,  de  acordo  com
relatório da Oxford Economics. A previsão é de que cerca de 20 milhões de
robôs estejam em uso industrial até 2030. No cotidiano industrial, empresas
globalizadas terão automação de ponta e inteligência artificial. 

5
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C20

Uso do “Big Data”. O “Big Data” lida com as informações relevantes por
meio  de  6  C:  conexão,  “cloud”  (dados  armazenados  em  nuvem),  Cyber
(modelo  e  memória),  conteúdo,  comunidade  (compartilhamento  das
informações) e customização (personalização e valores). Estima-se que, já
em 2030, os governos possam fazer o censo demográfico utilizando o “Big
Data”, por exemplo. Ele permite a gestão e interpretação de dados em massa
com fins empresariais ou governamentais, especialmente relevantes na hora
de criar estratégias comerciais ou de tomar decisões. 

10

C21

Criação  de  “produtos  inteligentes”. Existem  sensores  atrelados  aos
produtos a fim de captar informações em tempo real, pois a capacidade de
analisar, prever e monitorar o desenvolvimento de um bem permite moldá-lo
aos interesses do mercado.

10

C22

Uso de impressoras 3D e 4D. Essa prática gera a diminuição do custo dos
protótipos - ou diretamente produtos para a venda - tridimensionais de forma
rápida, precisa e econômica. Esta tecnologia é utilizada cada vez mais em
diferentes setores - “design”, arquitetura, engenharia, etc. 

10

C23

Maior  performance  nos  processos  de  fabricação. Um  dos  impactos
positivos desse tipo de revolução industrial é que a utilização das linhas de
produção ficará ainda mais “inteligente”, facilitando uma comunicação ativa
com possibilidades de gerenciamento mais denso. Isso fará com que ocorra
maior  performance  nos  processos  de  fabricação,  de  modo  que  os  erros
sejam minimizados e o desperdício de tempo e de recursos sejam enxutos de
forma valiosa para as empresas. Nesse sentido, haverá ainda um cenário
cada  vez  mais  propício  para  as  empresas  trabalharem  apoiadas  em
informação efetiva do mercado.

10

C24

Maiores  gastos  em  Pesquisa  e  Desenvolvimento  (P&D). Os  gastos
decorrentes,  incluindo  pesquisa  e  desenvolvimento  de  novos  produtos  e
processos,  aumentam  a  eficiência  e  o  lucro  empresarial,  permitindo  o
pagamento  de  maiores  salários  para  os  trabalhadores.  Destaca-se  a
valorização  da  educação  tecnológica  a  baixo  custo  para  que  as
empresas  saibam o  que  está  ocorrendo  e  consigam tomar  decisões
ágeis. 

10

C25

Investimento  em segurança  da informação. A quebra  da  segurança de
informações pode causar danos complexos às empresas. Isso faz com que a
segurança da informação seja um dos maiores desafios das empresas que
emergirem dentro dos cenários dessa nova, mas já posta, Indústria 4.0. 

5

Conclusão Parcial

C26

Conclui-se parcialmente que a 4ª RI aumenta a produtividade, a eficiência e a
qualidade nos processos econômicos, incorporando a tecnologia de última
geração ao processo produtivo. Com isso, proporciona condições do Brasil
enfrentar os desafios impostos ao setor industrial.

20

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C28
O mundo criado pela 4ª RI é marcado pela flexibilidade e conectividade. Ocorre
o aumento dos fluxos globais de mercadorias, pessoas e informações. Assim,
o futuro de um país vai depender do nível de prioridade dado à tecnologia.

10

C29

Em síntese, mais do que nunca a informação tem sido poder econômico e
psicossocial. A revolução 4.0 trouxe a dinamização do trabalho que, associada
ao fortalecimento do setor produtivo, gerou uma “síntese perfeita”. A sociedade
em geral  deve  representar  esse  entendimento,  colocando  a  tecnologia  na
ordem do dia. Contudo, países em desenvolvimento como o Brasil precisam
dar respostas coerentes aos desafios que são lançados agora.

25

C30

Conclui-se que o Brasil  precisa investir  em qualificação profissional voltada
para o setor industrial, aproveitando suas vocações ligadas ao agronegócio e a
todo o complexo de atividades industriais (setores máquinas e equipamentos,
comunicações,  defensivos  agrícolas  etc),  que  surgem  em  função  dele,
dinamizando a economia nacional.

10

C31

Além disso,  o  Brasil  deve  ser  capaz de  desenvolver  novas  pesquisas  nos
setores  que  despontam  no  contexto  da  4ª  RI.  Portanto,  é  fundamental
reformular o ensino em todos os níveis, dando maior competitividade à mão de
obra brasileira. 

10



5

C32

Não  menos  importante  é  a  valorização  das  chamadas  “novas  profissões”,
como massa crítica capaz de controlar melhor os processos de fabricação e
uso  de  matéria-prima,  diminuindo  os  custos  de  produção  e  ganhando  em
competitividade industrial.

10

C33

Por fim, a 4ª RI indica que o futuro do emprego será feito por profissões que
ainda não existem no momento, em indústrias que usarão tecnologias novas,
em escalas planetárias. As respostas certas precisam ser dadas pelos Estados
a fim de que não percam esse novo desafio do desenvolvimento.

10

C34 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)

(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
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Apresentar os  recursos  naturais  estratégicos  disponíveis  no  Brasil,  destacando sua  importância  para  o
desenvolvimento nacional.

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

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

Recurso natural pode ser definido como qualquer elemento da natureza cuja
utilização pelo homem venha a suprir suas necessidades em dado tempo e
espaço.  São  considerados  estratégicos  quando  são  fundamentais  para  o
funcionamento das sociedades, de modo que a posse ou o domínio deles
possa representar uma série de vantagens econômicas e até geopolíticas. O
Brasil tem, em seu território, um variado rol de recursos naturais estratégicos.

7

C2

A imensa base territorial brasileira, ocupando cerca de 48% da porção centro-
oriental do subcontinente da América do Sul, leva o País à condição de 5º do
mundo em extensão territorial, além de conferir-lhe uma expressiva extensão
costeira. O Brasil também é dotado de incomum heterogeneidade fisiográfica,
que pode ser constatada em sua variedade geológica, na multiplicidade de
biomas,  nas  suas  grandes  variantes  climáticas  e  de  espécies  vivas.  A
conjugação  desses  fatores  (dimensões  continentais  e  grande  diversidade
natural)  proporcionam ao País uma extensa gama de riquezas naturais e,
dentre estas, algumas de importância estratégica.

8



7

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C3

A necessidade que os países têm de determinado recurso natural, seu caráter
imprescindível à vida humana, seu valor econômico, bem como as vantagens
obtidas pela exploração ou pela posse são fatores que elevam determinado
recurso natural à condição de estratégico. A disponibilidade desses recursos
atrelada à sua judiciosa gestão têm condições de potencializar o crescimento
de Estados nacionais, tanto na política externa quanto na economia.

6

C4

Por  mais  de  quinhentos  anos  de  história,  o  Brasil  tem  se  mostrado
sobejamente  agraciado  com  recursos  naturais  estratégicos,  com  os  quais
obtém expressivas divisas na exportação de “commodities” dessa natureza.
Tais  recursos  têm imenso  potencial  econômico  ainda inexplorado e  podem
guindar o País ao desenvolvimento.

7

C5
A seguir, serão apresentados os recursos naturais estratégicos disponíveis no
Brasil, destacando sua importância para o desenvolvimento nacional.

2

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

1)  Reserva  de  água  doce. Os  recursos  hídricos  brasileiros  têm um peso
destacado  no  cenário  mundial.  São  constituídos  não  somente  pelos
mananciais das bacias hidrográficas e pelos lagos de água doce do nosso
território,  mas  também  pelas  reservas  subterrâneas,  onde  destacam-se  o
Aquíferos  Guarani  e  Alter  do  Chão.  O  Brasil  é  responsável  por
aproximadamente  10%  do  total  mundial  das  reservas  de  água  doce.  A
disponibilidade de água doce para variadas aplicações (como exploração
agropecuária, consumo humano e uso industrial), aliada à correta gestão
de reservas e mananciais,  garantem ao Brasil  a segurança hídrica tão
necessária  ao  seu  desenvolvimento,  além  de  conferir-lhe  relevância
geopolítica.

25

C8

2) Florestas. O Brasil reúne aproximadamente 28% das reservas florestais do
mundo. São reservas localizadas em zonas de clima tropical e equatorial, com
uma importante quantidade de espécies animais e vegetais, que correspondem
a cerca de 40% da biodiversidade mundial. Os biomas da Amazônia, Cerrado e
Pantanal destacam-se entre as grandes reservas de fauna e flora continentais.
O aproveitamento de produtos nativos extrapola o mero extrativismo vegetal. O
imenso potencial genético, ainda inexplorado pelas indústrias química e
farmacêutica, pode impactar a engenharia de materiais e a medicina com
novas substâncias capazes de alavancar a tecnologia e a economia. Além
disso, a relevância ecológica das florestas brasileiras garantem ao País
certo  destaque  na  política  internacional  e  na  economia,  com  a
possibilidade  de  recebimento  de  subsídios  relativos  à  emissão  de
carbono previstos em normas internacionais.

20

C9

3)  Petróleo  e  gás.  O  Brasil  concentra  importantes  jazidas  petroleiras  e
gasíferas, concentradas especialmente em campos marítimos, não somente da
sua extensa plataforma continental, mas também nas grandes profundidades
do pré-sal e pós-sal da “Amazônia Azul”. A priorização da exploração marítima
de petróleo e gás relega as pouco prospectadas jazidas continentais (inclusive
na  Amazônia)  à  condição  de  reservas  estratégicas.  Em que  pese  serem
recursos não renováveis, esses hidrocarbonetos são fundamentais para
o  desenvolvimento  das  nações,  não  somente  pela  importância  nas
matrizes  energéticas,  mas também pelo  extensivo  rol  de  subprodutos
resultantes  no  processo  da  destilação  fracionada  do  petróleo,
fundamentais  à  indústria  química.  A  exploração  marinha  de  imensas
galerias de petróleo e derivados na “Amazônia Azul” brasileira, além das
reservas  continentais  são,  pelo  exposto,  fundamentais  ao
desenvolvimento do País.

20

C10

4)  Litoral.  Em relação  à  pesca,  o  Brasil  não  tem tanta  relevância,  sendo
responsável por volta de 0,4% da produção mundial. Entretanto, não se pode
relegar  ao  descaso  mais  de  7  mil  quilômetros  de  litoral,  com  extensa
plataforma  continental  e  cerca  de  200  milhas  marítimas  da  costa.  Os
potenciais pesqueiro e de aquicultura brasileiros são pouco explorados,
podendo suprir boa parte da proteína animal necessária ao brasileiro e
passível  de  exportação.  Na  “Amazônia  Azul”,  ainda  é  possível  a
implantação  de  fazendas  para  a  exploração  de  algas  comestíveis  e
medicinais,  bem como a  criação  de  peixes  e  frutos  do  mar,  além da
exploração  científica  e  econômica  do  potencial  genético  peculiar  da
extensa costa brasileira.

20
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C11

5)  Terras férteis e disponíveis.  A grande extensão de áreas agricultáveis
tem concorrido para o elevado potencial de desenvolvimento e expansão do
setor agropecuário, especialmente na região do cerrado, correspondente a 90
milhões de hectares ou 10,5% do território (áreas agricultáveis disponíveis e
ainda não utilizadas).  Com terras férteis, desocupadas e com solos sem
restrições geomorfológicas, o Brasil é responsável por grande parte dos
alimentos produzidos no mundo, especialmente a produção de grãos,
como soja  e  milho,  e  ainda  de  laticínios,  carne  bovina  e  de  frango,
sendo o responsável pela segurança alimentar de imensos mercados
externos. As divisas provenientes da exploração de terras férteis, bem
como  seu  potencial  ainda  inexplorado,  mostram-se  fundamentais  ao
desenvolvimento do Brasil.

25

C12

6)  Biodiversidade.  A  variedade  de  biomas  (inclusive  os  ecossistemas
marinhos) reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileiras: o Brasil
abriga a maior biodiversidade do planeta. Esta abundante variedade de vida
– que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra –
eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos
(ou de maior biodiversidade). Além disso, muitas das espécies brasileiras são
endêmicas,  e  diversas  espécies  de  plantas  de  importância  econômica
mundial – como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Brasil (ou do Pará), a
mandioca, o caju e a carnaúba – são originárias do Brasil.  Porém, além de
variedades  vegetais  exóticas,  como frutas  e  plantas  ornamentais,  de
forte apelo comercial, o Brasil dispõe de um patrimônio genético animal
e  vegetal  totalmente  autóctones  e  sui  generis,  inclusive  ainda
desconhecidas,  por  estarem  em  biomas  pouco  explorados,  como  a
Amazônia e os platôs do Centro-Oeste.  Esses bancos genéticos têm
potencial  de  revolucionar  a  indústria  farmacêutica  e  química,
fomentando o desenvolvimento nacional.

20

C13

7) Minerais – nióbio. Um dos minerais de maior relevância nas telecomuni-
cações é o nióbio,  e aproximadamente 95% das reservas mundiais  estão
concentradas na região amazônica brasileira, motivo de muita preocupação
entre  as  autoridades  nacionais.  Ele  é  usado  basicamente  no  aço  para
aumentar  sua  resistência  e  diminuir  seu  peso,  mas  recentemente  há
aplicações  também  na  área  química.  O  Brasil  detém  90%  do  mercado
mundial,  que  utiliza  suas  ligas  em  foguetes,  aviões,  turbinas,  estruturas
metálicas,  navios,  trilhos,  baterias,  sensores,  lentes  e  supercondutores.  O
fato de possuir quase a totalidade das reservas conhecidas no mundo
de um mineral de ampla gama de aplicação tecnológica pode guindar o
desenvolvimento brasileiro.

20

C14

8) Minerais – potássio e fosfato. O Brasil apresenta um grande número de
bacias  sedimentares  com  depósitos  que  representam  cerca  de  20%  das
reservas  oficiais.  São  considerados  estratégicos  na  medida  em  que  são,
juntamente  com  o  nitrogênio,  as  matérias-primas  mais  importantes  dos
fertilizantes, insumo que o Brasil  tem grande dependência externa. Apesar
das reservas, a produção nacional de fertilizantes não vem acompanhando o
grande  desenvolvimento  da  agricultura  brasileira.  A  baixa  produção
doméstica levou o País à desconfortável posição de quarto maior importador
de  fertilizantes  em  escala  mundial.  Se,  por  um  lado,  o  Brasil  é  um  dos
maiores  produtores  mundiais  de  alimentos,  a  maioria  dos nossos solos  é
relativamente pobre em macronutrientes NPK3, dependendo fortemente da
utilização de fertilizantes para elevar a produtividade das lavouras.

20

C15

9)  Minerais  –  elementos  de  terras  raras  (ETR).  Do  ponto  de  vista
geológico, a nulidade da produção brasileira de ETR não se justifica, tendo
em  vista  a  pluralidade  e  vasta  gama  de  ocorrências  potenciais  desses
elementos (locais de exploração marinhos e fluviais no litoral sul e sudeste,
corpos carbonatíticos e intrusões graníticas alcalinas e as respectivas argilas
intempéricas).  Adicionalmente,  a  produção  de  ETR  pode  se  dar  como
subproduto ou coproduto em diversas minas atualmente em explotação. Os
ETR são considerados elementos da “terceira onda”, por sua ampla aplicação
em equipamentos de alta tecnologia. O Brasil detém a 2ª reserva de terras
raras  do  mundo  (22%),  tendo  plenas  condições  de  alavancar  o
desenvolvimento  de sua  indústria  de alta  tecnologia,  além de captar
vultuosas  divisas  com  a  exportação  dos  excedentes  desse
“commodity”.

20
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C16

10) Minerais – lítio. O Brasil pode ser considerado detentor da 5ª maior reserva
mundial de lítio (cerca de 8,0% do total, desconsiderando-se a Bolívia). O caráter
estratégico do mineral está baseado na demanda crescente do lítio no mundo,
impulsionada  pela  sua  utilização  como  insumo  fundamental  na  produção  de
baterias  para  os  ascendentes  mercados  da telefonia  móvel  e  dos  eletrônicos
portáteis, e sobretudo para o potencial mercado dos veículos elétricos e híbridos.
A demanda constante por energia e a capacidade de armazená-la são traços
nítidos que alavancarão o mercado de baterias de alta duração. A detenção de
reserva tão significativa habilita o Brasil ao desenvolvimento fabril desse
tipo de baterias e à exportação de minério de lítio, pendendo positivamente
nossa balança comercial.

20

C17 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)

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

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

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 5 (4)

E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1.000

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

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).


