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2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA 

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

Analisar a atual  situação do Mercado Comum do Sul  (MERCOSUL) nos campos político e econômico,
concluindo sobre a sua importância para o processo de integração dos países da América do Sul.

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 10

M2 Delimitação do espaço geográfico. 5

M3 Delimitação no tempo. 5

M4
Ideias complementares

relacionadas com o
pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 20

M8 Elaboração das conclusões
parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 10

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação
do objeto
correto

M9 Divisão do todo em partes
coerentes.

Totalmente. 15
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 8

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5
Divisão sem coerência. 0

M10 Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 8

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0

M11 Análise das ideias com
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 10
Mais da metade das ideias com ligação. 5

Menos da metade das ideias com ligação. 2
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 10

M13

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

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

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 10

M15

Conclusão
baseada  nos

aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento 2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20

 Aluno Nº
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Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

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

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, devendo
defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, 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 ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1
O MERCOSUL teve sua origem em março de 1991, com o Tratado de Assunção,
acordo  assinado  entre  Brasil,  Argentina,  Paraguai  e  Uruguai.  Atualmente  a
Venezuela está em processo de adesão para se tornar Estado membro.

10

C2
As relações políticas e econômicas entre o Brasil e os parceiros do Mercosul, ao
longo dos anos, mostram avanços , superando conflitos que surgem, seja na esfera
econômica ou no campo político.

10

C3 O bloco segue o modelo de integração europeu,  objetivando uma integração de
abrangência econômica, política, social e cultural. 10

C4 A otimização das relações diplomáticas tem permitido iniciativas de integração viária
e energética entre os países do Mercosul. 10

C5  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Algumas ideias

a. Aspecto político:

C6  O MERCOSUL está assentado em alicerces que enquadram as relações   entre
os Estados membros e representa, acima de tudo, um Acordo Político. 10

C7

Os objetivos primordiais do MERCOSUL são: eliminação das barreiras tarifárias e
não-tarifárias no comércio entre os países membros; adoção de uma Tarifa Externa
Comum  (TEC);  coordenação  de  políticas  macroeconômicas;  livre  comércio  de
serviços; livre circulação de mão-de-obra; e livre circulação de capitais. 

10

C8

Apesar  de  desentendimentos  sobre  regras  comerciais  de  setores  da  economia,
como o automobilístico, o de tecidos, o de eletrodomésticos e o da área agrícola, um
dos grandes méritos do MERCOSUL tem sido sua capacidade política de buscar
soluções negociadas entre os países membros.

10

C9

O Mercosul tem como Estados Associados: Bolívia (1996), Chile (1996), Peru (2003), Colômbia
(2004)  e  Equador  (2004).  Estes  países  podem  participar  das  reuniões,  no  entanto, não
possuem  direito  de  voto.  O  principal  critério  para  uma nação  associar-se  ao  Mercosul  é
pertencer a Associação Latino Americana de Integração (ALADI). 

10

C10

O  Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994, instituiu o Conselho de
Mercado  Comum  (CMC),  órgão  supremo  cuja  função  é  a  condução  política  do
processo de integração. O CMC é formado pelo Ministros de Relações Exteriores e
de Economia dos estados-partes, que se pronunciam através de decisões.

10

C11

  O Mercosul se enquadra na condição de União Aduaneira, pois, além de reduzir ou
eliminar  as  tarifas  alfandegárias  entre  os  integrantes,  também  regulamenta  o
comércio com as nações que não pertencem ao bloco, sendo estabelecidas normas
através da TEC (Tarifa Externa Comum). 

10

C12

 Um dos objetivos propostos pelo Tratado de Assunção é que o bloco se torne um
Mercado Comum, proporcionando a livre circulação de capitais, serviços e pessoas,
assim  como  ocorre  na  União  Europeia  (UE),  que  é  considerado  o  grupo  mais
dinâmico do planeta. 

10

C13

Em 06  de  dezembro  de  2002  foi  assinado  o  Acordo  sobre  Residência  para  os
Estados do Mercosul, Bolívia e Chile, concedendo o direito à “residência temporária”
de até dois anos em todos os países do bloco, podendo ser solicitado o direito de
residência permanente. 

10

Conclusão Parcial

C14

O  MERCOSUL  desenvolve  políticas  que  objetivam  a  progressiva  eliminação  de
obstáculos à livre movimentação de capital e trabalho, bens e serviços, e dos povos
da região entre os Estados membros, otimizando o processo de desenvolvimento e
integração entre os países membros.

20

b. Aspecto econômico:

C15 O crescimento econômico do MERCOSUL no cenário internacional tem provocado
principalmente o desenvolvimento do setor agropecuário  dos países membros,  o
aumento  da produção  industrial  e  a  atração  de  novos investimentos,  o  que tem
fortalecido as exportações e a integração e  estabilidade econômica do bloco.

10
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C16
Atualmente, os países do Mercosul juntos concentram uma população estimada
em  311  milhões  de  habitantes  e  um  PIB  (Produto  Interno  Bruto)  de
aproximadamente 2 trilhões de dólares. 

10

C17

Os  dados  do  comércio  com  os  parceiros  do  bloco  mostram  um  resultado
extremamente favorável ao Brasil. Em 2008, o superávit brasileiro com os sócios foi
de US$ 6,8 bilhões. Desse total, a Argentina foi responsável por US$ 4,3 bilhões.
Entre 2004 e 2008, o saldo comercial do Brasil praticamente triplicou. 

10

C18

A importância do intercâmbio comercial  do Brasil  com os sócios para a indústria
brasileira  reside  na  composição  das  nossas  exportações.  Essa  composição
evidencia uma contribuição especial de produtos industrializados. Em 2008, dos US$
21,7  bilhão  vendidos  pelo  Brasil  ao  Mercosul,  os  produtos  industrializados
representaram 95% do total. 

10

C19

Principais  produtos  da  pauta  de  exportações  brasileiras:  veículos  e  acessórios
(carros, caminhões, Peças); máquinas e dispositívos elétricos e mecânicos; produtos
químicos; aço, chapas de aço, ferramentas; produtos minerais (cimento, compostos,
sal,  enxofre,  minérios  em estado bruto);  produtos alimentícios, bebidas,  cacau; e
produtos têxteis.

10

C20

Principais  produtos  da  pauta  de  exportações  argentinas:   máquinas,  carros  e
componentes; soja e trigo; carne e outros produtos alimentícios; aço e dispositivos
mecânicos;  frutas,  vinhos;  produtos  petroquímicos;  produtos  de  couro,  peles;  e
peixe.

10

C21 Principais  produtos  da  pauta  de  exportações  paraguaias:  algodão;  soja  e   café;
carne; menta; e tabaco. 10

C22
Principais  produtos  da  pauta  de  exportações  uruguaias:  trigo,  arroz;  carne  e
produtos derivados; peixe, laticínios, queijos; produtos têxteis;  óleos; comestíveis;
cevada; produtos de couro; e peles. 

10

Conclusão Parcial

C23

O MERCOSUL é uma zona de livre comércio entre os países membros, que  visa
estimular as trocas comerciais no bloco, por meio da eliminação de taxas e tarifas
alfandegárias de bens e serviços produzidos o âmbito dos seus países membros,
facilitando as exportações e importações no bloco.

20

C24  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C25
O posicionamento favorável dos governos à criação de uma zona de livre comércio
na  América do Sul permitiu  o surgimento do MERCOSUL, o que tem facilitado as
negociações internacionais (ALCA, OMC, etc) dos países membros.

10

C26

Em síntese a atual situação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) nos campos
político  e  econômico  revela  avanços  irrefutáveis  para  a  consolidação  do  bloco,
superando conflitos que surgem e contribuindo para uma maior integração dos países
da América do Sul.

10

C27

A valorização da diplomacia,  das relações diplomáticas bilaterais,  dos acordos e
tratados,  com  o  fim  de  promover  o  beneficio  mútuo,  os  direitos  humanos,  a
democracia  a  solidariedade  e  a igualdade  para  todos  os  estados  membros  tem
contribuido para a integração dos países membros.

10

C28 A criação da Universidade do Mercosul, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, vai priorizar
a integração entre os países membros no esfera da educação. 10

C29
A busca de uma harmonização de políticas econômicas, monetárias, fiscais,
sociais e outras políticas setoriais contribuem para a geração de novos empregos e
incentivam o processo de industrialização.

10

C30

 A integração econômica, bem sucedida, aumentaria o desenvolvimento econômico
nos países membros, além de facilitar as relações comerciais entre o Mercosul e
outros  blocos  econômicos,  como  o  NAFTA  e  a  União  Europeia,  além  de  que
promoveria uma maior integração entre o os países da América do Sul.

10

C31  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

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

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

(A)  COERÊNCIA:  as  ideias  são  encadeadas
de  modo  a  respeitar a  ordenação lógica do

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)
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pensamento; o autor não se contradiz;  pode
haver  incoerências  localizadas  ou  o  texto
inteiro  se caracterizar  por  uma grande
incoerência. 

A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e
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. 15
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento
do leitor. 30 (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.

5

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 10 (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 intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso. 0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 10
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 20
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

30 (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 / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar os aspectos políticos e econômicos favoráveis e desfavoráveis, ocorridos a partir da II Guerra
Mundial que influenciam a pretensão do Brasil  em ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança das
Nações Unidas (ONU).

 1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 5
M2 Delimitação do espaço geográfico. 5
M3 Delimitação no  tempo. 5

M4

Ideias
complementares
relacionadas com

o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (citação e

justificativa  das ideias). 

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência das

ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 10
Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das

ideias com  ligação de causa
e efeito.

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

 

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores

- 170 (cento e setenta) escores atribuídos para ideias essenciais
- 70 (setenta) escores atribuídos para ideias complementares

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, devendo
defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, 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 ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas
ideias

C1

A  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  foi  fundada  oficialmente  em  24  de
outubro de 1945 em São Francisco, Califórnia, por 51 países, logo após o fim da
Segunda Guerra mundial. Sua sede atual localiza-se na cidade de Nova Iorque. 

15

C2

O governo brasileiro argumenta que a ONU não mais reflete a realidade de
poder mundial uma vez que  o Conselho de Segurança da Nações Unidas
(CSNU)  preserva  um determinado  “status  quo”  da velha  ordem mundial
surgida após a 2ª GM.

15

C3
Com responsabilidade sobre a segurança mundial, o CSNU tem o poder de
autorizar uma intervenção militar em contextos nacionais em que o Estado
não tem mais condição de monopolizar o uso da violência.

15

C4
O Brasil, juntamente com a Alemanha, o Japão, a Índia e a África do Sul é um dos
maiores interessados em conquistar um assento permanente no CSNU. 10

C5
A ampliação do Conselho de  Segurança das Nações Unidas traria maior
legitimidade e democratização às suas decisões.

15

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  

Algumas
ideias

a. Aspectos Políticos Favoráveis 5

C7
O  Brasil  esteve  presente  na  Conferência  de  São  Francisco  em  1945,
sendo,  portanto,  um  dos  51  Estados-fundadores  da  ONU  (membro
originário). Tal fato o credencia a participar dos principais foros da ONU.

10

C8

O Brasil é o país que, juntamente com o Japão, mais vezes foi escolhido
(dez mandatos) membro rotativo do Conselho de Segurança das Nações
Unidas.  A  participação  no  CSNU  confirmaria  o  reconhecimento  de  sua
importância no atual cenário mundial.

5

C9

O  Brasil  possui  Ministério  da  Defesa  consolidado  e  Forças  Armadas
preparadas e adestradas. O ingresso no CSNU proporcionaria  ao governo
brasileiro  reiniciar  um  programa de  investimentos  na  modernização  das
Forças  Armadas  a  fim  de  instrumentalizá-las  para  o  cumprimento  de
missões no cenário internacional.

10

C10 A Constituição Federal Brasileira prevê em seu Art 4º, que o Brasil rege-se nas suas
relações  internacionais  pelos  princípios  da  não-intervenção,  igualdade  entre  os
Estados, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos, caracterizando a índole
pacífica do povo brasileiro, de respeito às normas de direito internacional, o que
traria grande contribuição a mundança de perfil do CSNU.

5
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C11

O Brasil tem o apoio de vários Estados na sua pretensão de ocupar uma cadeira
permanente no CSNU, destacando-se a Rússia, a França e a China. Isso revela o
reconhecimento internacional do reposicionamento brasileiro bem como o acerto da
diplomacia brasileira em persistir na construção de uma nova ordem internacional,
mais justa e menos assimétrica.

10

b. Aspectos Políticos Desfavoráveis 5

C12

Sob pena de gerar grande desgaste político interno, setores de oposição
defendem a ideia de que o Brasil, com os desafios sociais que tem, graves
carências  no  povo,  não  pode  gastar  os  recursos  em  uma  política  de
projeção de poder para criar uma potência militar capaz de tomar acento
permanente  no CSNU. 

10

C13

A  posição  de  membro  permanente  do  CSNU  e  a  responsabilidade  de
decisão   poderia  desgastar  a  imagem  internacional  brasileira  de  país
pacífico  à  medida  que  projetar  poder  redunda  em  contrariar  interesses
internacionais atraindo problemas como o do terrorismo para o Brasil.

5

C14

É possível que a presença brasileira como membro permanente no CSNU
provoque reações políticas contrárias em vizinhos como a Argentina e a
Venezuela sob o pretexto de uma mudança no balanço de poder regional,
congelando inciativas conjuntas na área como o Conselho de Defesa Sul-
Americano. 

10

C15

O Brasil  situa-se na “zona mais desmilitarizada do mundo”, possuindo uma
diplomacia e política externa calcadas na herança de princípios  jurídico-
pacifistas do Barão do Rio Branco que seriam alterados para uma postura
mais belicosa com sua presença no CSNU.

5

 c. Aspectos Econômicos Favoráveis 10

C16

O Brasil é reconhecido internacionalmente como representante natural da
América  Latina,  devido  ao  seu  imenso  território,  sua  população,  suas
riquezas  naturais.  A  presença  brasileira  como  membro  permanente  no
CSNU  gerará desenvolvimento científico tecnológicos.

5

C17
O País teria a ratificação do seu reconhecimento internacional como nação
influente,  com  economia  consolidada  e  moeda  forte,  caracterizando-se
como um dos principais Estados contribuintes para o orçamento da ONU.

10

C18
A Nação brasileira veria aumentado o seu poder de barganha no cenário
internacional conseguindo outros objetivos econômicos como a reforma do
Fundo Monetário Internacional e da Organização Mundial do Comércio.

5

C19
A presença no CSNU pode solidificar a parceria com os Estados Unidos,
em detrimento da China, nas áreas de infraestrutura e energia, tendo em
vista a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio, em 2016. 

10

 d. Aspectos Econômicos Desfavoráveis 5

C20

Não é pela via militar (o investimento no setor bélico) que o Brasil deveria
buscar sua inserção global como potência. Isso desviaria recursos do setor
produtivo como um todo diminuindo a participação comercial de nosso País
comprometendo sua conduta low-profile e negociadora.

10

C21

Em face dos inúmeros problemas sociais internos (saneamento, déficit de
moradias, saúde, educação, etc), não seria cabível ao  Brasil candidatar-se
a  cadeira  permanente  no  Conselho  de  Segurança  antes  de  resolver
internamente essas questões. 

5

C22

O críticos alegam que não é uma prioridade para a nação como um todo
pois os altos custos advindos da necessidade de projetar poder militar em
outras regiões do globo não podem ser suportados pela União e trariam
sérios prejuízos à sociedade brasileira que ainda é uma das mais violentas
do  mundo  e  encontra  dificuldades  financeiras em  suas  iniciativas  para
refrear todo o caos e a ausência do Estado em áreas de alto risco, como
em complexos de favelas.

10

C23
Gastos maiores na manutenção de Forças de Paz capazes de atuar em
qualquer ambiente operacional mundo afora.

10

C24
Gastos  maiores  na  formação  de  quadros  e  na  manutenção  de  uma
burocracia interna e da própria ONU.

10

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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 3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

(A)  COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o  autor  não se  contradiz;  pode
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro
se caracterizar por uma grande incoerência. 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,  ilógico
ou contraditório  devido  à  inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  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. 5
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor. 10 (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.

5

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 10 (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 intraparágrafos e/ou interparágrafos. 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. 10 (4)
E4: Regência. 10 (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 / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO  FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,0 600

2ª Questão – 4,0 400

TOTAL – 10,0 1000
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


