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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

GEOGRAFIA 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
           “Os países da Ásia Central (Armênia, Georgia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, 
Turcomenistão e Uzbequistão) ocupam a região que se estende do sul da Cadeia do Cáucaso ao leste do 
Mar Cáspio. Todos eles fizeram parte do território da ex-URSS”. 
(O Mundo Subdesenvolvido – Avanços e Retrocessos, Coleção Mal. Trompowski – BIBLIEX - 2007) 

 
          Analisar as novas estratégias de articulações da Federação Russa e da China para a Ásia Central, 
no pós-guerra fria. 
 
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  

 
 
 
 
 
 

Al nº 



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 Queda do Muro de Berlim em 1989: início do fim. 05  

C02 Bloco socialista União Soviética e China: ruptura e fragmentação URSS. 05  

C03  Fim da Guerra Fria. 05  

C04 Países integrantes da Ásia Central: Armênia, Georgia, Azerbaijão, Cazaquistão, 
Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. 05  

C05 Armênia, Georgia e Azerbaijão: grande maioria da população pratica o 
Cristianismo. 05  

C06 Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão: a grande 
maioria da população pratica o Islamismo. 05  

C07 Cazaquistão: abriga a maior parte dos campos de petróleo da região. 05  

C08 Turcomenistão: detém as maiores reservas de gás natural. 05  

C09 Cristianismo X Islamismo. 05  

C10 Organização Xangai para Cooperação (OXC): integrada pela China, Federação 
Russa e países da Ásia Central. 05  

C11 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

 1) Estratégias da Federação Russa para a região   

C12 Diplomacia dos dutos: Rússia  X China. 15  

C13 Combate a expansão do islamismo. 15  

C14 Contra a presença dos EUA na área. 10  

C15 Retomar o domínio das cinco nações da ex-URSS. 15  

C16 Impedir o domínio político/econômico da China na área. 15  

C17 Conclusão Parcial: reconquistar o apoio político e econômico dos países ex-
URSS. 20  

 2) Estratégias da China para a região   

C18 Combate a expansão do islamismo. Desde 1996, redobrou as iniciativas 
diplomáticas, em relação aos seus vizinhos, para conter a expansão islâmica. 15  

C19 Contra a presença dos EUA na área. 10  

C20 Impedir o domínio político/econômico da Federação Russa na área. 10  

C21 Manter sua influência na OXC. 15  

C22 
Construção de duas novas ferrovias que ligarão a China com o Cazaquistão, 
Quirguistão e o Uzbequistão, a fim de alimentar os intercâmbios comerciais 
entre estes países. 

15  

C23 Contrato da China com o Turcomenistão para aquisição de gás natural e a 
construção de um gasoduto tri-nacional. 15  

C24 Conclusão Parcial: a maior aproximação da China com os países anteriormente 
sob influência da Rússia, pode causar uma instabilidade na região. 20  



 
C25 Novas idéias.   

 
Conclusão 

C26 Nova fronteira dos hidrocarbonetos: Bacia do Cáspio. 15  

C27 Rotas dos futuros dutos de exportação de petróleo e gás. 15  

C28 Implantação de Bases Militares dos EUA nas repúblicas centro-asiáticas: 
salvaguardar as reservas de petróleo. 15  

C29 
Novo grande jogo estratégico. Disputa dos dois países por aumento da 
influência na região, visando principalmente o interesse econômico e a 
segurança. 

15  

C30 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 possíveis caminhos para os países africanos promoverem o seu desenvolvimento de 
forma sustentada. 

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 

150 (cento e setenta) escores atribuídos para idéias essenciais 
90 (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 A África e a Nova Ordem Mundial. Continente pulverizado em inúmeras unidades 
tribais e grupos etnoculturais. 2  

C02 
Caracterização do continente africano: seis regiões num continente. 
Freqüentemente, tratada como um único país, a África é composta por 54 países e 
realidades distintas.  

3 
 

C03 
Principais problemas sócio-econômicos. Confrontada com graves desafios, sendo 
os mais urgentes a erradicação da pobreza, a promoção do desenvolvimento e a 
paz e a segurança 

3 
 

C04 
África Branca e África Negra. A busca constante em se colocar os países africanos 
na via do crescimento, reduzindo o fosso existente entre a África e os países 
desenvolvidos. 

2 
 

C05 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

C06 
Promover e maximizar a utilização auto-sustentável efetiva dos recursos da região 
e a exploração adequada do potencial biodiverso do continente, protegendo o 
meio-ambiente. 

10  

C07 A criação das Áreas Protegidas (manutenção do habitat natural). 5  

C08 Combater à desertificação, evitando a degradação das terras em zonas áridas, 
semi-áridas e sub-úmidas. 5  



C09 Melhorar e desenvolver a infra-estrutura de transportes interna e inter-regional, 
facilitando a circulação de pessoas e mercadorias. 10  

C10 Estabelecer parcerias para a construção, desenvolvimento e manutenção dos 
portos. 5  

C11 Substituição progressiva dos combustíveis lenhosos por elétricos e fósseis. 5  

C12 Explorar e desenvolver o potencial hidroelétrico das bacias fluviais da África. 10  

C13 Promoção da agricultura e sua diversificação em agro-indústrias. 10  

C14 Promover o desenvolvimento industrial, através da reabilitação e aprimoração das 
capacidades já existentes. 10  

C15 Redução das desigualdades sociais e melhoria na distribuição de rendas. 10  

C16 Buscar aumentar os investimentos externos, garantindo maior grau de 
confiabilidade, através da estabilidade e transparência política e econômica. 10  

C17 Melhorar as práticas nos domínios monetários, financeiros e orçamental. 5  

C18 Melhorar o acesso, a disponibilidade e a confiabilidade das novas tecnologias das 
informações e da comunicação (NTIC). 5  

C19 A atuação dos organismos internacionais (OMC, OMS, OIT e Banco Mundial). 5  

C20 Necessidade de ajuda material e financeira para a promoção do desenvolvimento e 
da segurança. 5  

C21 A integração com blocos econômicos (UE, NAFTA, MERCOSUL). 5  

C22 Reforçar e consolidar as afinidades culturais, históricas e sociais. 5  

C23 Promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. União Inter-africana de 
Direitos Humanos. 10  

C24 O controle da natalidade. 5  

C25 A erradicação da fome (FAO). 10  

C26 O combate ao desemprego (OIT). 10  

C27 Melhoria da qualidade da água para consumo e das condições gerais de 
saneamento. 5  

C28 Promover o desenvolvimento da educação e a qualificação da mão-de-obra, 
priorizando áreas importantes ao desenvolvimento imediato. 10  

C29 Reduzir o analfabetismo e promover o acesso à escola. 10  

C30 A diminuição da mortalidade infantil (OMS). 10  

C31 Criação de sistemas e serviços de saúde amplos e seguros.  5  

C32 Reforçar programas para a redução da incidência das doenças. O combate a propagação da 
tuberculose, da malária e do HIV/SIDA (OMS). 

10  

C33 Fortalecimento e expansão das organizações regionais de integração: SADC 
(CDAA), NEPAD, UA, CEDEAO, IGAD e CPLP.  10  

C34 Evolução e fortalecimento dos valores e instituições políticas, promovendo sua 
estabilidade. 5  

C35 Promover e manter a paz, a segurança comum, a prevenção dos conflitos e a 
pacificação. Manutenção da paz e a solução dos conflitos na África. 10  

C36 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 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


