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1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
Analisar os aspectos sócio-econômicos favoráveis à formação, ampliação e 

consolidação da União Européia (UE). 
Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Esc/Aluno 

MÉTODO 
TOTAL:180 escores 

Interpretação 
M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 15  

M02 Identificar corretamente o objeto do pedido. 20  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 05  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo (SFC). 05  

M05 Outras idéias complementares. 05  

M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M07 Ligação com o Desenvolvimento. 05  

Desenvolvimento 

M08 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M09 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à 
condicionante da conclusão(SFC). 20  

M10 Atendeu à condicionante da servidão(SFC). 10  

M11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito. 10  

M12 Elaborou as conclusões parciais (CP). 20  

Conclusão 

M13 Retomou o tema central. 10  

M14 Elaborou a síntese - idéias coerentes com as CP e com o Desenvolvimento. 20  

M15 Atendeu à condicionante da conclusão (SFC). 10  

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo. 10  

Subtotal – MÉTODO 180  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL: 300 (trezentos) escores 

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para idéias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para idéias complementares 

50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas* 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não constam 

do barema, devendo definí-las como essenciais ou complementares, e atribuir um valor a elas, no 
limite do estabelecido para “ novas idéias”  (somente computar se o aluno obtiver menos de 300 

escores e até esse limite).  
Introdução 

C01 Caracterização do espaço geográfico europeu. 05  



 

C02 
O que é a UE (com os países componentes da EU e sua importância no 
cenário mundial). 10  

C03 As origens da UE. 05  

C04 O Tratado de Maastricht, de 1992. 05  

C05 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

 
Aspectos sociais favoráveis à formação, ampliação e consolidação 
da UE   

C06 
Legislação social e trabalhista bastante desenvolvida, proporcionando 
amparo e proteção à sociedade e aos trabalhadores. 05  

C07 
Elaboração de planos previdenciários com número mínimo de regras a 
serem observadas pelos estados-membros. 05  

C08 Elaboração de planos de assistência aos idosos. 05  

C09 Determinação de igualdade de tratamento (remuneração) às mulheres. 05  

C10 Elevação do nível de vida dos países mais pobres. 10  

C11 
Profunda reestruturação do sistema educacional (aprendizagem 
contínua), melhorando o nível do ensino. 10  

C12 Criação de novos postos de trabalho e conseqüente aumento do poder aquisitivo. 10  

C13 Novas idéias.   

 Conclusão Parcial   

C14 Aspectos sociais favoráveis à formação, ampliação e consolidação da UE. 05  

C15 A legislação social e trabalhista cria um ambiente psicossocial favorável à EU, 
proporcionando condições mais adequadas às populações dos estados-membros. 10  

C16 

Os planos de assistência aos idosos e previdenciários, com regras mínimas a 
serem seguidas, somados à imposição da igualdade de tratamento 
(remuneração) às mulheres, aumentou o bem-estar social e proporcionou 
condições favoráveis ao desenvolvimento não só dos estados-membros, mas 
principalmente da UE como um todo. 

20  

C17 
O crescimento do nível de vida dos países mais pobres, resultante da ampliação 
dos postos de trabalho, ampliou o poder aquisitivo da população e aqueceu o 
mercado, contribuindo para a formação, ampliação e consolidação da UE. 

20  

C18 
A reestruturação do sistema educacional propiciou a formação de mão-de-obra 
melhor qualificada, contribuindo para o desenvolvimento dos diversos setores da 
economia regional. 

10  

 
Aspectos econômicos favoráveis à formação, ampliação e 
consolidação da UE   

C19 
Mercado único europeu (ou seja uma união aduaneira), reduzindo as 
taxas entre os países membros e favorecendo a comércio intra-regional. 10  

C20 
Criação e adoção de uma moeda única (EURO), facilitando as 
negociações e as transações comerciais. 10  

C21 Política agrícola protecionista, favorecendo as relações mercantis entre a UE e as 
ex-colônias européias localizadas na África, Oceania e no Pacífico. 05  

C22 
Redução de custos de chamadas telefônicas, viagens aéreas, 
transportes e outros, que incrementam as atividades econômicas. 05  

C23 
Ampliação do mercado de trabalho, em conseqüência do crescimento 
dos diversos setores da economia. 10  



 

C24 
Crescimento regular da economia, em razão de um planejamento 
detalhado e organizado. 05  

C25 
Coordenação das políticas econômicas, visando à melhor integração dos 
integrantes do bloco. 05  

C26 
Modernização da economia, objetivando uma maior competitividade nos 
mercados internacionais. 05  

C27 
Manutenção de uma postura liberal e competitiva no comércio 
internacional (preços e qualidade de seus produtos). 10  

C28 
Construção de redes eficientes de infra-estrutura de transportes e 
telecomunicações, promovendo a integração regional e facilitando o fluxo de 
produtos. 

10  

C29 Novas idéias.   

 Conclusão Parcial   

C30 Aspectos econômicos favoráveis à formação, ampliação e consolidação da UE. 05  

C31 
A união aduaneira, aliada à criação e adoção do EURO como moeda única, 
facilitaram o intercâmbio comercial no âmbito intra-regional, favorecendo a 
formação, ampliação e consolidação da UE. 

10  

C32 

Política agrícola protecionista contribuiu para a formação de um mercado cativo 
com as ex-colônias européias na Ásia e na região do Pacífico, consolidada pela 
complementariedade dos produtos, favorecendo o crescimento econômico da UE 
e contribuindo para o seu desenvolvimento e consolidação. 

05  

C33 

Redução de custos intra-regionais de uma forma geral, em razão da união 
aduaneira e da adoção da moeda única (EURO), geraram maior superávit e  
possibilitaram maiores investimentos nos diversos setores, contribuindo para o 
fortalecimento do bloco econômico como um todo. 

05  

C34 
A ampliação do mercado de trabalho, resultado da coordenação das políticas 
econômicas dos estados-membros, possibilitou o crescimento regular e a 
modernização da economia intra-regional. 

10  

C35 Os aspectos econômicos em voga atualmente na UE, em sua grande maioria, 
favorecem a formação, ampliação e consolidação daquele bloco. 10  

C36 Novas idéias.   

Conclusão 

C37 A UE e sua importância no cenário mundial. 10  

C38 
Os aspectos sociais que vêm sendo desenvolvido pelas regras da UE, em sua 
maioria são favoráveis à formação, ampliação e consolidação daquele bloco 
econômico. 

10  

C39 
Da mesma forma, os aspectos econômicos, através de um planejamento 
detalhado e de uma organização meticulosa, vêm favorecendo em muito a 
formação, ampliação e consolidação da UE. 

10  

C40 
Pode-se concluir que, fruto da adoção de uma política social e econômica 
adequada, a UE vem se desenvolvendo, se ampliando e se consolidando, 
passando a ocupar, cada vez mais, local destacado no cenário mundial. 

10  

C41 Novas idéias.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

ASPECTO Código ESPECIFICAÇÃO  

A1 Incoerente. Ilógico ou contraditório. 00 

A2 Parcialmente compreensível. 05 Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10 

 



 
B1 Pouco claro. 00 

B2 Falta de clareza em partes do texto. 15 Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 30 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações 
inúteis. 

00 

C2 Parcialmente objetivo. 05 
Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10 

 

D1 Pouco coeso. 00 

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 10 

D3 Emprego parcial dos conectivos. 20 Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos 
conectivos. 30 

 

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro 

10  

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120  

RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600  
6,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   
 

 
2ª QUESTÃO  (Valor 4,0) 

 
Apresentar os aspectos favoráveis e desfavoráveis à integração econômica entre 

Estados Unidos da América (EUA) e o Brasil, com vistas a proporcionar a implantação da 
Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Escores 
Aluno 

MÉTODO 
TOTAL 80 (oitenta) escores 

Interpretação 
M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 05  

M02 Apresentar o objeto correto. 05  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 10  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo (SFC). 05  

M05 Outras idéias complementares. 05  

M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M07 Ligação com o desenvolvimento. 05  

Desenvolvimento 

M08 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M09 Atendeu à condicionante da servidão (SFC). 10  

M10 Ordenação pela relevância das idéias (SFC). 10  

M11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito. 10  

Subtotal – MÉTODO 80  



 
CONHECIMENTO (Algumas idéias) 

TOTAL : 240 (duzentos e quarenta) escores 
170 (cento e setenta) escores atribuídos para idéias essenciais 

70 (setenta) escores atribuídos para idéias complementares 
50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas* 

* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não constam 
do barema, devendo definí-las como essenciais ou complementares, e atribuir um valor a elas, no 
limite do estabelecido para “ novas idéias”  (somente computar se o aluno obtiver menos de 240 

escores e até esse limite). 

Introdução 

C01 Idéia de globalização do mundo atual. 05  

C02 Caracterização da área dos EUA (localização geográfica, etc...). 05  

C03 Caracterização da área do Brasil (localização geográfica, etc...). 05  

C04 Relações bilaterais entre os dois países. 10  

C05 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

C06 Balança comercial favorável de ambos os países. 05  

C07 Complementariedade dos principais produtos de exportação 
(produtos industrializados do EUA x matérias primas do Brasil). 10  

C08 Redução das barreiras tarifárias (impostos e taxas). 10  

C09 Redução das barreiras não tarifárias (barreiras fitossanitárias). 10  

C10 Posicionamento dos EUA em relação à criação da ALCA. 10  

C11 Características dos mercados consumidores (aceitação dos produtos 
nos mercados internos de cada país). 10  

C12 Situação atual das relações comerciais (cotação do dólar, lei da 
oferta e da procura). 10  

C13 Facilidades para o incremento das exportações (proximidade 
geográfica, etc). 05  

C14 Adoção de medidas para uma melhor inserção no mercado externo. 10  

C15 Melhoria da posição do Brasil, nas negociações internacionais. 10  

C16 Os investimentos dos EUA no Brasil. 10  

C17 Crescimento econômico do Brasil. 05  

C18 Ampliação do mercado consumidor em ambos os países. 10  

C19 Proximidade geográfica (redução de custos com transportes). 10  

C20 Atual crise econômica dos EUA. 10  

C21 A grande participação relativa dos EUA no comércio exterior 
brasileiro. 10  

C22 O crescimento do fluxo no setor de serviços. 10  

C23 Acesso a mercados, tecnologias e investimentos dos EUA. 10  

C24 As medidas protecionistas / entraves ao comércio exterior. 10  

C25 Concorrência com os produtos mexicanos (similaridade dos produtos 
mexicanos e brasileiros). 10  

C26 Prejuízo às exportações brasileiras com a redução das tarifas 
aduaneiras. 10  

C27 Os EUA são o principal parceiro comercial do Brasil e um dos 
maiores investidores no País. 10  



C28 Liderança dos EUA no NAFTA x liderança do Brasil no MERCOSUL. 10  

C29 Novas idéias.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

ASPECTO Código ESPECIFICAÇÃO   

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00 

A2 Parcialmente compreensível. 05 Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10 

 

B1 Pouco claro. 00 

B2 Falta de clareza em partes do texto. 05 Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 10 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações inúteis. 00 

C2 Parcialmente objetivo. 05 
Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10 

 

D1 Pouco coeso. 00 

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 05 

D3 Emprego parcial dos conectivos. 08 Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos conectivos. 10 

 

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro 

10  

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80  

RESULTADO  DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
RESULTADO FINAL  

VALOR DAS 
QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,0 600   
2ª Questão – 4,0 400   

                               GRAU FINAL DA AVALIAÇÃO  
 

Item Observações 
  
  
  
  
  
  
  
 


