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DPS
CP/CAEM 2021

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  o papel da Educação Sanitária nos meios  urbano e rural no Brasil,  concluindo sobre as melhores
ações para prevenção e no controle de endemias.

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

A educação  sanitária  consiste  num  processo  contínuo  que  visa  promover  o
conhecimento  e,  como  consequência,  mudanças  nas  atitudes  e  no
comportamento da população diante dos problemas sanitários, melhorando as
condições diretas e indiretas de saúde.

5

C2

O  Brasil  apresenta,  atualmente,  aproximadamente  1%  do  território  nacional
ocupado por áreas urbanas, que concentram 160 milhões de pessoas, ou seja,
84,3% de sua população. Já a área rural corresponde a aproximadamente 99%
do território e detém 15,7% da população. 

10

C3

As endemias são doenças infecciosas que ocorrem com frequência em um país
ou  região,  em  determinadas  épocas,  e  atingem  um  número  significativo  de
indivíduos.  As  principais  endemias  no  Brasil  são:  malária,  febre  amarela,
esquistossomose,  leishmanioses,  filarioses,  doença  de  Chagas,  tracoma,
parasitoses intestinais, arboviroses e leptospirose.

10

C4

A partir das décadas de 1930 e 1940, o governo brasileiro pôs em prática a ideia
de educar a população para a saúde. O Estado passou a se preocupar com a
implementação  de  políticas  públicas  de  Educação  Sanitária.  A  Educação
Sanitária tornou-se fundamental tanto no contexto escolar quanto em casa, para
promover hábitos higiênicos necessários à manutenção da saúde e do bem-
estar da população.

10

C5
A seguir, será analisado o papel da Educação Sanitária nos meios urbano e rural
no Brasil,  concluindo sobre as melhores ações para prevenção e controle de
endemias.

5

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

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Meio Urbano

C7

Crescimento urbano desordenado nas cidades
A criação  de  aglomerados  populacionais  em  áreas  irregulares  de  expansão
acontece com rapidez. Geralmente ocorre em regiões não providas por sistema
distribuição de água potável  e  esgotamento  sanitário  ou  com a ausência de
regularização  destes.  O  abastecimento  com  água  de  má  qualidade  leva  ao
aparecimento de doenças como as parasitoses intestinais. A população deve ser
educada  a  respeito  das  medidas  de  urbanização  e  rede  de  saneamento
eficiente,  que  auxiliam  no  controle  de  enfermidades.  A Política  Nacional  de
Educação  Permanente  em  Saúde  (PNEPS),  instituída  no  ano  de  2004,
representa um marco para a formação e trabalho em saúde no País. Ela elabora
as diretrizes para a educação em saúde. 

15

C8

Destinação do lixo
O depósito irregular de lixo é o descarte final de rejeitos de forma inadequada,
que se caracteriza pelo simples abandono do lixo sobre o solo, sem medidas de
proteção ao  meio  ambiente  ou  à  saúde pública.  O acúmulo  de  lixo  leva  ao
aparecimento de roedores, que transmitem doenças, como a leptospirose. Além
disso, o descarte irregular de lixo provoca acúmulo de água de chuvas que leva
à proliferação das arboviroses.  A educação da população, para a adoção de
sistemas de coleta regular de lixo, coleta seletiva e usinas de reciclagem, ajuda
a minimizar o impacto do depósito irregular de lixo. 

15

C9

Deficit no abastecimento de água potável 
O sistema de abastecimento de água apresenta dificuldades para captação no
meio  urbano,  pois  há  grande contaminação da  água  dos  rios  e  dos  lençóis
freáticos em regiões de despejo de lixo irregular às margens dos rios, lagos e
nascentes. Os resíduos domésticos e os industriais são as principais causas de
contaminação, com a poluição do solo pelo chorume. Isso, por vezes, inviabiliza
o sistema público de captação de água de qualidade. O novo Marco Legal do
Saneamento Básico no Brasil,  sancionado em julho de 2020, tem como meta
garantir que, até 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90%
ao tratamento e à coleta de esgoto.  A Educação Sanitária da população das
cidades,  combinada  com  o  avanço  do  saneamento,  diminui  o  impacto  do
abastecimento deficiente de água para a saúde.

15
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C10

Atenção básica à saúde 
O atendimento de saúde pública em postos de atenção básica é o modo mais
frequente  de  realização  de  práticas  coletivas  em  serviços  de  saúde.  O
atendimento vem sendo reorientado para que, ao invés do repasse de normas
e  orientações  de  higiene  e  boas  condutas,  se  apresente  como  uma
oportunidade de diálogo entre Estado e usuários, em que os aspectos coletivos
da dinâmica comunitária possam ser enfatizados, constituindo-se em prática
de suma importância para a saúde coletiva, por atingir um maior número de
pacientes. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou, em julho de 2012, a
PNEPS no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que visa colocar as
práticas populares em saúde em um plano mais amplo, de forma democrática
e com participação social.

15

C11

Saúde bucal 
Nos núcleos urbanos, medidas como a promoção e avaliação das condições
de saúde bucal e aplicação tópica de flúor têm por objetivo desenvolver estilos
de vida saudáveis e práticas de autocuidado, prevenindo doenças e agravos,
minimizando fatores de risco aos quais as crianças e adolescentes estejam
expostos no ambiente escolar e no local em que vivem. Tais medidas também
preparam  os  educandos  para  o  enfrentamento  das  vulnerabilidades  que
possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar, estando alinhadas ao
programa de acesso à saúde e oferta de educação básica de qualidade para
todos. 

15

C12

Implementação do Programa de Educação Sanitária Familiar
Os agentes  do  Ministério  da  Saúde  (MS)  tornam-se  agentes  comunitários,
visando  à  orientação  da  população,  com  objetivo  de  obter  mudanças  nas
condições sanitárias e melhorando a saúde da população. Os agentes vão de
casa em casa orientando sobre Educação Sanitária, como os cuidados com o
consumo da água, descarte de lixo, destinação de resíduos sólidos e criação
de  cisternas  e  sumidouros.  Desta  forma,  tornam-se  vetores  da  Educação
Sanitária.

10

Conclusão Parcial

C13

Conclui-se, parcialmente,  que, no meio urbano, a Educação Sanitária é um
processo  contínuo  que  se  inicia  em  casa  com  as  famílias,  envolve  a
participação efetiva  do sistema educacional,  do Sistema Único de Saúde e
medidas  governamentais,  para  diminuir  o  impacto  das  doenças  de  viés
sanitário na população.

20

b. Meio Rural

C14

Construções precárias 
O interior do país tem como característica a pouca densidade populacional,
que  acarreta  o  distanciamento  entre  as  habitações.  A  precariedade  das
técnicas de construção de casas da zona rural do Brasil, com a utilização de
materiais como madeira e sapê, favorece a proliferação de endemias nessas
áreas, sobretudo a Doença de Chagas. Como forma de controle, a Educação
Sanitária nesse ambiente deve focar na orientação de inspeção das casas,
dedetização  e  uso  de  mosqueteiros,  de  modo  a  evitar  a  proliferação  dos
insetos vetores de enfermidades. 

10

C15

Destinação do lixo
Apesar  da  pouca  densidade  demográfica  característica  do  meio  rural,  a
destinação  de  resíduos  sólidos  é  um sério  problema  de  saúde  pública  no
interior do Brasil.  Devido à ausência de coleta regular,  os resíduos acabam
sendo descartados de forma inadequada e sem tratamento, em “lixões” a céu
aberto,  onde  vem  a  concorrer  para  a  incidência  de  animais  daninhos  e
parasitas que criam ambiente propício para a proliferação de enfermidades. A
população  rural  tem  que  ser  educada  para  a  adoção  de  sistemáticas  de
descarte  eficiente  do  lixo,  de  modo  a  evitar  as  doenças  decorrentes  da
destinação irregular dos resíduos.

10

C16

Ausência de rede de esgoto 
O problema de saneamento básico também se verifica no meio rural do Brasil,
sendo agravado pelo abandono das regiões mais ermas do território nacional,
caracterizadas pela ausência do Estado. Nessas áreas predomina a utilização
de esgoto a céu aberto, que favorece o aparecimento de doenças e contamina
o solo. Aplicação de verbas do governo no esgotamento sanitário, objetivando
uma melhor qualidade de vida e a Educação Sanitária da população podem
contribuir para a diminuição da incidência de doenças nas áreas rurais.

10
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C17

Deficit no abastecimento de água potável 
Nas  zonas  rurais  do  país,  apenas  30%  das  residências  têm  conexão  com
alguma rede de fornecimento de água potável, de acordo com o último censo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  A maioria da população
rural desassistida ainda depende do uso de poços ou nascentes de rios para o
seu abastecimento, fato que gera risco de contaminação por diversas doenças.
Uma solução para  esse problema é  a  instrução da  população rural  sobre  a
necessidade do consumo consciente de água,  o que remete,  novamente,  ao
papel da Educação Sanitária. 

10

C18

Atenção básica à saúde 
O  governo  federal  vem  investindo  na  zona  rural  brasileira  no  Programa  de
Saúde na Família, melhorando o acesso da população aos serviços de saúde
familiar e comunitário, com orientações sanitárias. O programa resultou em mais
de 94 milhões de atendimentos desde sua criação.  A dinâmica da Educação
Sanitária nesses postos ocorre de modo a orientar os habitantes do meio rural
sobre cuidados para evitar contaminação no consumo de alimentos e água.

15

C19

Saúde bucal 
O problema da precária saúde bucal da população é agravado pelas severas
condições de vida do ambiente da zona rural brasileira. Os dentes cariados são
fontes de infecções bucais e entrada para infecções sistêmicas. Para enfrentar
essa realidade, o governo federal vem implementando programas itinerantes de
educação  sanitária  bucal,  com  dentistas  orientando  escovação  dental  e
realizando fluoração dos dentes dos habitantes do meio rural. 

15

C20

Educação primária 
A presença do Estado se faz sentir na zona rural brasileira por meio da  escola.
É na educação infantil e fundamental que é incrementada a Educação Sanitária
desenvolvida no meio familiar.  Assim, a escola exerce papel  de destaque na
formação  de  pessoas  conscientes  sobre  sua  saúde.  São  apresentados
ensinamentos  sobre  saneamento  básico,  promovendo  a  conscientização  de
manutenção da saúde e conservação do meio ambiente.

15

Conclusão Parcial

C21

Pode-se concluir, parcialmente, que, no meio rural, as medidas de controle de
distribuição de água potável, esgotamento sanitário e coleta de lixo são mais
complexas, devido às características de baixa densidade demográfica e grandes
distâncias. Faltam, nessas regiões, estruturas de saneamento básico.

20

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C23
A Educação Sanitária no Brasil é um desafio, tanto no campo político quanto no
educacional, os ambientes urbano e rural apresentam desafios diferentes, mas
igualmente complexos.

5

C24

Em síntese, a Educação Sanitária familiar e escolar é um recurso importante,
pois, por meio dela, se busca conscientizar a população a adotar medidas de
preservação do meio ambiente; a reduzir os riscos provocados por construções
irregulares; da necessidade do consumo consciente e de evitar o desperdício de
água; e da necessidade do gerenciamento do descarte do lixo e reciclagem.

10

C25
A Educação Sanitária representa um somatório de ações buscando integração
em Saúde Pública, no intuito de encarar o homem, objeto da medicina, dentro do
contexto social em que se criou e em que vive.

10

C26

Deve  haver  um  esforço  contínuo,  nos  ambientes  urbano  e  rural,  de  ações
governamentais  brasileiras,  como  a  implementação  do  Marco  Legal  do
Saneamento Básico e da PNEPS, e na orientação da população, nas escolas,
na rede de saúde pública e mesmo de casa em casa. A Educação Sanitária é
um tema complexo e as ações que a compõe devem ser implementadas a longo
prazo.

15

C27

Por fim,  conclui-se que atingir  as  metas para 2023 do novo Marco Legal  do
Saneamento  Básico  no  Brasil  (2020)  representa  um  grande  desafio  para  o
governo,  pois  ainda encontram-se grandes óbices em prover  água potável  e
esgotamento sanitário nos centros urbanos e tais dificuldades são agravadas no
meio rural.

10

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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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

2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Justificar o atual desempenho do agronegócio na produção e exportação de alimentos no Brasil, destacando
a importância das pesquisas desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) no setor.
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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
O desempenho do agronegócio brasileiro é um fator chave para o aumento da
produção e exportação de alimentos com efeitos positivos em âmbito interno e
externo.

5

C2

O Brasil é um país caracterizado pela grande dimensão do território. Possui
abundância  de  recursos  naturais,  com  extensas  áreas  agricultáveis  e
disponibilidade  de  água,  calor  e  luz,  elementos  fundamentais  para  a  vida.
Nestes últimos cinquenta anos foram feitos investimentos governamentais e
privados em pesquisa agrícola, que trouxe avanços nas ciências, tecnologias
adequadas e inovações.

10

C3

Em 2021, a Embrapa completa 48 anos. Nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da
condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para
o  mundo.  Foram  conquistados  aumentos  significativos  na  produção  e  na
produtividade  agropecuária.  O preço  da cesta  básica,  no Brasil,  reduziu-se
consideravelmente e o país se tornou um dos principais atores do agronegócio
mundial.  Hoje,  se  produz  mais  em  cada  hectare  de  terra,  aspecto
importantíssimo para a preservação dos recursos naturais.

10

C4

O Brasil  é considerado o celeiro agrícola do mundo. O cenário atual é que
segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), a produção mundial de alimentos terá de crescer 70% até 2050 para
dar conta do aumento da população de aproximadamente 7 bilhões para cerca
de 9,2 bilhões de pessoas.

10



7

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C5

A seguir  será justificado o atual  desempenho do agronegócio na produção e
exportação  de  alimentos  no  Brasil,  destacando a  importância  das  pesquisas
desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) no
setor.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

Transição para uma agricultura moderna. O Brasil melhorou seu desempenho
por causa da modernização do setor, fruto dos investimentos governamentais a
partir da década de 1970. Por exemplo, a soja era uma curiosidade no Brasil,
sem  expressão  para  o  mercado  doméstico,  menos  ainda  para  o  comércio
internacional do país. Prevalecia o trabalho braçal na produção agropecuária.
Naquela época, menos de 2% das propriedades rurais contavam com máquinas
agrícolas  e a capacidade de gerar  e  desenvolver  novas variedades de altos
rendimentos é limitada. Destaca-se que em um estudo sobre a agricultura do
Brasil, publicado em 1971, Edward Schuh e Eliseu Alves perceberam que
ainda faltava conhecimento sobre os solos tropicais e sobre como utilizá-
los da melhor forma, o que se transformou em um foco para a Embrapa.

12

C8

Políticas  governamentais  favoráveis,  a  partir  da  década  de  1970. Outra
justificativa  pertinente  para  o  atual  desempenho  brasileiro  na  produção  de
alimentos  teve  origem  durante  a  década  de  1970.  Por  exemplo,  o  governo
brasileiro  instituiu  políticas  específicas  para  aumentar  a  produção  e  a
produtividade  agrícolas,  incluindo  investimentos  públicos  em  pesquisa  e
desenvolvimento, extensão rural e crédito farto. Por exemplo, entre 1975 e 2017,
a produção de grãos, que era de 38 milhões de toneladas, cresceu mais de seis
vezes,  atingindo  236  milhões,  enquanto  a  área  plantada  apenas  dobrou,
contribuindo  para  o  intenso  processo  de  modernização  que  a  agricultura
brasileira experimentaria nas décadas seguintes.

12

C9

Crescimento da produção por área.  O maior  crescimento da produção em
comparação à área pode ser visto por meio da evolução do rendimento médio
(quilos por hectare) das lavouras de arroz, feijão, milho, soja e trigo, no período
de 1975 a 2017. Por exemplo, tem-se o aumento de rendimento de 346% para o
trigo, de 317% para o arroz e de 270% para o milho. Além disso, a soja e feijão
praticamente  dobraram  o  rendimento  no  período  analisado.  É  importante
destacar a importância ambiental do projeto manejo florestal e extrativismo
promovendo a troca de conhecimento científico sobre manejo florestal e o
conhecimento  local  sobre  extrativismo  para  a  conservação  da
biodiversidade, possibilitando o desenvolvimento de territórios rurais na
Amazônia brasileira, gerando renda e melhoria da qualidade de vida das
populações locais.

12

C10

Capacidade  da  agroindústria  brasileira  de  carne  bovina. O  Brasil  figura
atualmente como um dos principais atores na produção e no comércio de carne
bovina  mundial.  Em 2015  o  país  se  posicionou  com  o  maior  rebanho  (209
milhões de cabeças), o segundo maior consumidor (38,6 kg/habitante/ano) e o
segundo  maior  exportador  (1,9  milhões  de  toneladas)  de  carne  bovina  do
mundo, tendo abatido mais de 39 milhões de cabeças. 80% da carne bovina
consumida pelos brasileiros é produzida no próprio país - o parque industrial
para processamento tem capacidade de abate de quase 200 mil bovinos por dia.
É  o  2º  maior  produtor,  atrás  apenas  dos  Estados  Unidos,  e  o  principal
exportador,  com quase  2  milhões  de  toneladas  de  carne  bovina  vendidas  a
outros países em 2017. Ressalta-se o programa desenvolvido pela Embrapa
visando  o  melhoramento  genético  na  bovinocultura  de  corte  de  base
familiar.  São  disponibilizadas  planilhas  de  controle  para:  animais
existentes, nascimentos, acasalamentos, inseminação e monta controlada,
pesagens,  avaliações,  manejo  sanitário,  ocorrência  de  doenças  e
anotações gerais.

12

C11

Desenvolvimento  e  modernização  da  avicultura. A  avicultura  era  uma
atividade  voltada  para  subsistência  na  primeira  metade  do  século  XX,  mas
rapidamente tornou-se uma sofisticada criação comercial. Entre 1950 e 1970, o
setor foi radicalmente transformado pela entrada de empresas processadoras no
mercado, que estabeleceram o modelo de integração vertical. Neste formato, as
empresas  controlam  e  padronizam  o  processo  produtivo,  fornecendo  pintos,
insumos e assistência técnica aos  criadores,  que,  por  sua vez,  conduzem o
crescimento das aves até o abate.  A modernização da produção levou a um
aumento expressivo da produção de carne de frango, que passou de 217 mil
toneladas em 1970 para 12,9 milhões de toneladas em 2016, consolidando o
Brasil como o maior exportador mundial do produto.

12



8

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C12

Efeito das taxas de câmbio a partir da década de 1990. A partir da década
de  1990,  demandas  crescentes  e  políticas  macroeconômicas  de
estabilização, como controle da inflação e taxas de câmbio mais realistas,
impulsionaram ainda mais o crescimento do setor agrícola, que passou a ser
o principal responsável pelo saldo positivo da balança comercial brasileira.
Entre 1990 e 2017, o saldo da balança agrícola do País aumentou quase dez
vezes,  alcançando,  neste  último ano,  US$  81,7  bilhões,  valores  que  têm
contribuído para o equilíbrio das contas externas do país.

12

C13

Organização das cadeias produtivas do agronegócio. A organização e o
intenso processo de modernização das cadeias produtivas do agronegócio
fizeram com que os elos anteriores e  posteriores às atividades agrícolas,
como  os  de  produção  de  insumos,  processamento  e  distribuição,
apresentassem importância cada vez maior no Produto Interno Bruto (PIB).
Em 2016, o agronegócio como um todo foi gerou 23% do PIB e 46% do valor
das  exportações.  Em  2017,  o  setor  foi  responsável  por  19  milhões  de
trabalhadores  ocupados.  Agroindústria  e  serviços  empregaram,
respectivamente, 4,12 milhões e 5,67 milhões de pessoas, enquanto 227,9
mil pessoas estavam ocupadas no segmento de insumos do agronegócio.

12

C14

Mecanização. A partir  de  1994,  com a  estabilização  monetária  do  Plano
Real, o modelo agrícola brasileiro passou por uma radical mudança: o Estado
diminuiu sua participação e o mercado passou a financiar a agricultura que,
assim, viu fortalecida a cadeia do agronegócio, desde a substituição da mão
de obra por máquinas (houve uma redução da população rural brasileira, que
caiu  de  vinte  e  um  milhões  e  setecentas  mil,  em  1985  para  dezessete
milhões e novecentas mil  pessoas em 1995),  passando pela liberação do
comércio  exterior  (diminuição  das  taxas  de  importação  dos  insumos),  e
outras medidas que forçaram os produtores brasileiros a se adaptarem às
práticas  de  mercado  globalizado.  O  aumento  da  produtividade,  a
mecanização (com redução dos custos) e profissionalização marcam esse
período.

12

C15

Alternativas a técnica do plantio direto. Dos 32 milhões de hectares que
adotam o Plantio Direto no Brasil,  um sistema conservacionista de cultivo
agrícola,  estima-se que em apenas 2,7 milhões de hectares são seguidos
corretamente os preceitos preconizados pela pesquisa agropecuária. Como
consequência,  surgem  problemas  como  compactação  do  solo,  erosão
hídrica,  quebra  da  estabilidade  da  produtividade  e  aumento  do  custo  de
produção.

12

C16

Expansão do comércio mundial de  commodities.  Entre as carnes, a de
aves é aquela que apresenta maior expectativa de crescimento da demanda.
As importações por parte dos principais países compradores devem crescer
24%. O comércio mundial  de soja deverá crescer 25%, ou 36 milhões de
toneladas, em 10 anos. Segundo a Embrapa, o Brasil  tem em países dos
BRICS  mercados  importantes.  A China  será  responsável  por  85%  desse
aumento. A Índia, por sua vez, será a principal responsável pelo crescimento
da  demanda  por  óleo  de  soja  (27%).  Milho  e  algodão  também  serão
demandados em maior quantidade.

12

C17

Programa  de  erradicação  da  febre  aftosa. Em  1992  implantou-se  o
Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA). Desde então,
foram criadas instituições para ampliar as zonas livres de febre aftosa. Em
1998, ocorreu o reconhecimento da primeira zona livre de febre aftosa com
vacinação, constituída pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Em 2001 houve a ampliação da zona livre de febre aftosa com vacinação,
com reconhecimento dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, Tocantins e parte de Goiás, Mato Grosso, Minas
Gerais e São Paulo. Em 2003 o reconhecimento se estendeu ao Estado de
Rondônia. Desse modo, o Brasil aumenta a qualidade da carne favorecendo
às exportações.

12
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C18

Desenvolvimento da piscicultura. O tambaqui (Colossoma macropomum) é
a espécie de peixe nativo mais cultivada no País. Em produção total, perde
apenas para a tilápia, espécie exótica cujo cultivo já conta com um pacote
tecnológico bem estruturado. A condução de programas de melhoramento
genético  para  espécies  animais  é  essencial  para  o  aprimoramento  e  o
crescimento  do  setor  produtivo.  Para  as  espécies  aquícolas,  porém,
programas  de  melhoramento  ainda  não  são  comumente  utilizados,
contribuindo, para a escassez de programas de melhoramento genético em
peixes é decorrente. Ressalta-se o projeto da Embrapa que segue nessa
direção ao buscar a implantação da base para o desenvolvimento de um
futuro  programa  de  melhoramento  genético  do  tambaqui.  Serão
implementados  na  região  amazônica  (nos  estados do  AM,  RO e  TO)
núcleos  satélites  de  reprodutores  de  tambaqui  com  germoplasma
qualificado.

12

C19

Crescimento  do  rebanho  de  Caprinos  e  Ovinos. Em  2019,  a
caprinocultura  brasileira foi  estimada em um rebanho de 11,3 milhões de
cabeças, com mais alta densidade de efetivo na região Nordeste com 10,7
milhões de cabeças,  equivalente a 94,5% do rebanho nacional.  Esta alta
concentração  de  caprinos  no  Nordeste  brasileiro  tem  raízes  na  grande
adaptação  desses  animais  às  condições  ambientais  do  Semiárido
nordestino,  marcadamente  ao bioma Caatinga  e  pode ser  constatada  ao
longo de todas as séries históricas de dados publicados pela Pesquisa da
Pecuária Municipal.  Ressalta-se o desenvolvimento de mecanismos de
Inteligência Territorial Estratégica para gerar e disponibilizar dados e
análises, de modo a apoiar a tomada de decisão de entes públicos e
privados ligados às atividades de caprinocultura e ovinocultura. A partir
dessa sistematização de ações, será estruturado serviço de inteligência
que fundamentará o Centro de Inteligência e Mercados de Caprinos e
Ovinos (CIM),  que disponibilizará  ao público informações e serviços
relacionados à atividade produtiva.

12

C20

Intensificação  da  suinocultura.  A  suinocultura  também  experimentou
processo  de  intensificação  semelhante  à  avicultura.  Com  a  entrada  de
animais híbridos na década de 1970, o melhoramento genético de suínos
teve um grande salto. Por conta de exigências do consumidor por uma carne
com menos gordura, foram desenvolvidos suínos com mais massa muscular
– especialmente em carnes nobres como o lombo e o pernil – e com menores
teores de gorduras na carcaça. A evolução foi também evidente nas áreas de
sanidade,  manejo  e  instalações.  O  resultado  foi  um  grande  aumento  de
produção: um salto de 705 mil para 3,7 milhões de toneladas de carne suína
produzidas,  realizado entre  1970 e 2017.  Hoje,  o Brasil  é  o  quarto  maior
produtor e exportador mundial do produto.

12

C21

O aumento da quantidade de frigoríficos. O complexo brasileiro de carnes
compõe uma das principais cadeias do agronegócio nacional. Os números
deixam essa posição muito clara: em 2017, o setor de carnes respondeu por
31%  do  PIB  do  agronegócio,  gerando  para  o  país  R$  433  bilhões.  Tal
condição somente é possível pois os principais frigoríficos responsáveis pela
produção de  carne  bovina,  suína  e  de  frango  estão  respectivamente  nos
estados  de  Mato  Grosso,  Santa  Catarina  e  Paraná,  justamente  aquelas
unidades  da  federação  que  contam  com  os  maiores  rebanhos  dos
respectivos animais. 

12

C22

A cotação da  moeda  brasileira  frente  ao dólar.  Estudos  do  Centro  de
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP) mostram que uma
elevação  do  dólar  tende  a  favorecer  o  agronegócio,  setor  que  exporta
bastante e importa pouco, mantendo-se superavitário pelo menos nos últimos
25 anos. Para o produtor agrícola, uma alta do dólar atua via dois canais:
eleva os custos por causa do aumento dos preços dos insumos importados e
incrementa  a  renda  bruta  porque  aumenta  a  receita  das  exportações
convertida  em reais.  Desse  modo,  a  cotação  mais  elevada  do  dólar  em
relação ao real favorece as exportações. 

10
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C23

Condições  ambientais  favoráveis. O  meio  ambiente  é  um  elemento
fundamental para o sucesso brasileiro. Por exemplo, as condições de solo e
climas favoráveis em especial a terra roxa e o solo massapê, disponibilidade
de  terras,  incorporação  de  tecnologia  desenvolvida  pela  Embrapa  e  que,
combinados, geraram expressivos ganhos de produtividade.  Ressalta-se a
pesquisa em fertilidade aperfeiçoadas no programa de desenvolvimento
do Cerrado apoiado pela Embrapa.

10

C24 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.
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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

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).


