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                DPS
              CP/ECEME – 2012

             1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
             FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

   GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Estudar os Indicadores em Saúde (desnutrição infantil, expectativa de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil, 
número de médicos por habitante, saneamento básico e taxa de fecundidade) das regiões Sul e Nordeste, destacando as 
ações do Governo Federal para melhorar esses indicadores nas regiões em questão.

      

  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  
(10% a 15%)

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

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8 Elaboração das 
conclusões parciais.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos 
os itens em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de 
destacar as ideias essenciais.

5

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. 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

M10 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

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

M11
Estudo das ideias 

com ligação de causa e 
efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIA
S ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-

RES
ESC

ALUNO

C      on  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

M13
Elaboração do 

resumo, reforçando 
as conclusões 

parciais.

Com as ideias essenciais. 10
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 
incorreta.

0

M14 Atendimento à imposição do problema  (novos conhecimentos). 15

Aluno N°
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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. 10

Subtotal – MÉTODO 180

   2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                             - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema
  - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos 

de 300 escores e até esse limite).

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Os  indicadores  em  saúde,  tradicionalmente  construídos  por  meio  de 
números são necessários  para analisar  a situação atual  de  saúde,  fazer 
comparações e avaliar mudanças ao longo do tempo.

10

C2
Os indicadores em saúde das regiões Sul e Nordeste são importantes para 
a construção dos indicadores nacionais, possibilitando que o governo adote 
medidas eficientes em prol da melhoria desses indicadores.

10

C3

O uso de dados e informações necessárias para caracterizar o estado de 
saúde da população, as respostas do aparelho prestador de serviços e os 
fatores socioeconômicos que condicionam o quadro sanitário,  dão origem 
aos Indicadores e Dados Básicos para a Saúde (IDB).

10

C4

As desigualdades sociais e regionais no Brasil em saúde, são resultado de 
processos estruturais que precisam ser combatidos pelo governo federal, 
através  de  planejamento  regional  e  da  implementação  de  programas, 
visando o desenvolvimento nacional equilibrado.

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  
(55% a 70%)

Algumas ideias

 a. Indicadores de saúde na Região Sul

C6

 1) Desnutrição infantil 
A região Sul apresenta as melhores taxas em relação ao baixo peso infantil 
(até 5% do total) e a altura (de 11 a 18,5%), dados que representam as 
melhores condições do Brasil.

5

C7

A obtenção desta meta deve-se, entre outras, as ações do Governo Federal 
no  aumento  da  escolaridade  materna,  o  aumento  da  renda  familiar,  a 
expansão da atenção básica à saúde e, em menor grau, a expansão do 
saneamento  básico.  Dessa  forma,  reforça-se  a  determinação  social  da 
desnutrição e a importância da articulação das políticas sociais.

10

C8

 2) Expectativa de vida ao nascer
Na Região Sul a expectativa de vida ao nascer, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo de 2010, era de 75,2 
anos.

5

C9 Para melhoria deste índice, as ações do Governo Federal compreendem o 
programa  de  planejamento  familiar,  diminuição  do  número  de  óbitos 
maternos e abortos e prevenção da gravidez indesejada, implantação do 
programa Bem Mulher,  ampliação de leitos  das Unidades  de Tratamento 
Intensivo (UTI) Neo-natal, aumento do número de profissionais e de  uma 
maior cobertura do Programa Saúde da Família. A diferença de qualidade de 
atendimento, de prevenção e tratamento em Saúde são mais eficientes no 
Sul. 

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias
C10

  3) Taxa de mortalidade infantil 
A  região  Sul,  segundo  o  Censo  de  2010  (IBGE),  possui  uma  taxa  de 
mortalidade infantil de 12,6 óbitos de crianças menores de 1 ano para cada 
1.000 nascidos vivos, sendo a menor do Brasil.

5

C11

Para reduzir ainda mais este índice, o Governo federal desenvolve ações 
para ampliação do número de equipes de Saúde da Família, qualificação 
dos profissionais para acompanhamento das gestantes e recém-nascidos de 
risco,  ampliação  de  leitos  de  Unidade  de  Tratamento  Intensivo  (UTI)  e 
Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), ampliação da rede de bancos de 
leite humano, garantia de transporte seguro do recém-nascido para centros 
de  referência,  adesão  das  maternidades  à  iniciativa  Hospital  Amigo  da 
Criança, melhoria da qualidade e cobertura dos sistemas de informação de 
mortalidade e nascidos vivos.

10

C12
4) Número de médicos por habitante                                        
Segundo o Ministério da Saúde, a região Sul apresenta 2,1 médicos  por 
mil habitantes.

5

C13

Para aumentar o número de médicos no país, o Governo Federal anunciou 
que serão criadas 2.415 vagas, algumas em cursos já existentes e outros 
em novos, tanto em universidades públicas como em particulares. A região 
Sul está entre as beneficiadas.

10

C14

5) Saneamento básico         
A região Sul, embora com índices de desenvolvimento social acima da 
média nacional, apresenta quadros de carência de infraestrutura e 
deficiências sérias em saneamento básico em diversas cidades.

5

C15

O Plano Nacional  de Saneamento Básico (Plansab),  criado em 2007, é . 
considerado um marco para a área com metas e investimentos previstos 
para os próximos 20 anos, e apresenta metas para 2015, 2020 e 2030, em 
investimentos  que  serão feitos  em  abastecimento  de  água,  esgotamento 
sanitário, destinação final de resíduos sólidos e drenagem urbana.

10

C16
6) Taxa de Fecundidade
A região Sul apresenta 1,75 filhos por mulher, a segunda mais baixa do Brasil.

5

C17

As campanhas desenvolvidas pelo governo federal de esclarecimentos 
quanto ao planejamento familiar, o acesso da população aos métodos 
anticonceptivos e esterilizações voluntárias, são ações para regular a 
taxa de fecundidade.

10

C18   Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C19
Dos indicadores em saúde estudados, a região Sul está situada entre os 

melhores do país. As ações do governo federal para a região constam dos 
programas nacionais para as atividades que existem carências. 

10

C20 Outras ideias julgadas pertinentes
b. Indicadores de saúde na Região Nordeste

C21

 1) Desnutrição infantil 
Segundo pesquisa da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade 
de São Paulo (USP), o índice de  desnutrição infantil na região Nordeste 
caiu de 33,9% na década de 80 para os atuais 5,9%.

5

C22

As ações do Governo Federal para a redução na desnutrição infantil foram o 
aumento da escolaridade materna, o aumento da renda familiar, a expansão 
da atenção básica à saúde e, em menor grau, a expansão do saneamento 
básico, aliados aos Programas Fome Zero e Brasil Sem Miséria.

10

C23

  2) Expectativa de vida ao nascer
Segundo pesquisa  do  IBGE (Censo de 2010),  a  expectativa  de  vida  ao 
nascer revelou que a região Nordeste alcançou a pior média (70,4 anos) 
entre as demais regiões do país.

5

C24 Para melhoria deste índice, as ações do Governo Federal compreendem o 
programa  de  planejamento  familiar,  diminuição  do  número  de  óbitos 
maternos e abortos e prevenção da gravidez indesejada, implantação do 
programa Bem Mulher,  ampliação de leitos  das Unidades  de Tratamento 
Intensivo (UTI) Neo-natal, aumento do número de profissionais e de  uma 
maior cobertura do Programa Saúde da Família.

10
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C25

3) Taxa de mortalidade infantil 
A região Nordeste, segundo o Censo de 2010 (IBGE), possui uma taxa de 
mortalidade infantil de 28,5 óbitos de crianças menores de 1 ano para cada 
1.000 nascidos vivos. A região como um todo,  necessita de melhorias nas 
condições de vida das famílias pobres.

5

C26

Para  reduzir  este  índice,  o  Governo  federal  desenvolve  ações  para 
ampliação do número de equipes  de Saúde da Família,  qualificação dos 
profissionais  para  acompanhamento  das  gestantes  e  recém-nascidos  de 
risco,  ampliação  de  leitos  de  Unidade  de  Tratamento  Intensivo  (UTI)  e 
Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), ampliação da rede de bancos de 
leite humano, garantia de transporte seguro do recém-nascido para centros 
de  referência,  adesão  das  maternidades  à  iniciativa  Hospital  Amigo  da 
Criança, melhoria da qualidade e cobertura dos sistemas de informação de 
mortalidade e nascidos vivos.

10

C27
4) Número de médicos por habitante    
Segundo o Ministério da Saúde, a região Nordeste apresenta 1,9  médicos 
por mil habitantes.

5

C28

Para aumentar o número de médicos no país, o Governo Federal anunciou 
que serão criadas 2.415 vagas, algumas em cursos já existentes e outros 
em  novos,  tanto  em  universidades  públicas  como  em  particulares.  O 
crescimento representa 15% das vagas de medicina.  A maior quantidade 
será na região Nordeste: 775.

10

C29

 5) Saneamento básico
Segundo o IBGE, o  saneamento básico é distribuído de maneira desigual 
entre as regiões. Dos 34,8 milhões de brasileiros que vivem em municípios 
sem rede coletora, 15,3 milhões (44%) são da região Nordeste.

5

C30

O Plano Nacional  de Saneamento Básico (Plansab),  criado em 2007, é . 
considerado um marco para a área com metas e investimentos previstos 
para os próximos 20 anos, e apresenta metas para 2015, 2020 e 2030, em 
investimentos  que  serão feitos  em  abastecimento  de  água,  esgotamento 
sanitário, destinação final de resíduos sólidos e drenagem urbana.

10

C31
6) Taxa de Fecundidade 
A taxa de fecundidade da região Nordeste apresenta 2,01 filhos por mulher, 
a segunda mais alta do Brasil.

5

C32

As  campanhas  desenvolvidas  pelo  governo  federal  de  esclarecimentos 
quanto  ao  planejamento  familiar,  o  acesso  da  população  aos  métodos 
anticonceptivos e esterilizações voluntárias, são ações para regular a taxa 
de fecundidade.

10

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C34

As ações do Governo Federal com a finalidade de melhorar os indicadores 
de saúde estudados da região Nordeste devem ser prioritárias. Fruto destas 
ações  governamentais,  a  região  Nordeste  poderá  se  integrar  de  uma 
maneira mais equilibrada no contexto nacional.

10

C35  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Algumas ideias

C36
Os Indicadores em Saúde das regiões Sul e Nordeste estudados permitem 
afirmar que a desigualdade social entre ambas é visível. 15

C37
A região Nordeste apresenta, dos indicadores de saúde estudados, níveis 
mais baixos que a média nacional.

10

C38
As ações governamentais visam colocar as regiões do país em igualdade de 
condições no que concerne aos indicadores de saúde estudados.

15

C39 Os investimentos em serviços de saneamento básico, em consonância com 
as demais ações do Governo quanto a desnutrição infantil, expectativa de 
vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil, número de médicos por 
habitante e taxa de fecundidade contribuem  para o desenvolvimento urbano 
e o combate à pobreza, reduzindo as desigualdades sociais e melhorando o 
padrão de vida e  a qualidade ambiental nas cidades brasileiras. 

20
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C40   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 
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.

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 / GRAU BRUTO OBTIDO
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

“O conceito da sigla BRICs para a Rússia faz parte da noção de um mundo multipolar, no qual há múltiplos e competitivos  

centros de poder que o país vem ajudando a construir ao longo da última década.” 

(Autor: Steve Eke, analista de política Russa da BBC , disponível em : O Estado de São Paulo, 06 de junho de 2012,  

http://www.estadao.com.br/noticias/economia,para-russia-brics-sao-simbolo-de-mundo  multipolar,347565,0.htm)      

Caracterizar a inserção econômica da Rússia no cenário internacional a partir do ano de 2001, inserida no contexto 
do novo bloco econômico: os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul)

  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  
(10% a 
20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

5

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 ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento  da 
imposição  da   servidão 
(citação e caracterização 
das ideias  ou  somente 
caracterização). 

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. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Caracterização  das 

ideias com  ligação de 
causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10
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 IDEIA
S ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-

RES
ESC

ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1
A Rússia aumentou significativamente, nos últimas dez anos, sua participação 
econômica no cenário internacional,  apesar  de sentir  os  reflexos  da  ainda 
recente e traumática transição para a economia de mercado.

10

C2
A Rússia é a nação de maior extensão territorial do mundo com uma área de 
aproximadamente  17  milhões  de  quilômetros  quadrados,  o  que  propicia 
grande variedade de solos.

10

C3 O subsolo russo é rico em recursos minerais como o petróleo, o carvão, o 
cobre, o ferro, o ouro e o zinco.

10



7

C4
O economista  britânico  Jim  O'Neil  criou,  em  2001,  o  termo  BRIC  (Brasil, 
Rússia,  Índia  e  China)  para  designar  os  quatro  países  considerados 
emergentes no novo cenário internacional.

10

C5

A Rússia,  devido  ao  seu  poder  militar  e  forte  influência  política,  integra 
importantes  organizações  internacionais  com  destaque  para  o  G-8,  e  o 
Conselho Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)-Rússia contro o 
terrorismo e a proliferação de armas nucleares.

10

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7  a. Nos Transportes 10

C8
A existência de gasodutos como o “Blue Stream”, ligando a Rússia à Turquia, 
vem assegurando a conexão entre as regiões russas produtoras de gás e 
petróleo e os mercados consumidores europeus, chineses e asiáticos. 

10

C9
A ferrovia transiberiana favorece a ligação leste-oeste barateando os custos 
de  transporte  de  cargas  em  território  Russo,  favorecendo  o  intercâmbio 
econômico transcontinental e internacional.

5

C10

O sistema de hidrovias chamado de “cinco mares “interliga os mares Báltico, 
Branco, Cáspio, Azov e Negro e é responsável pelo transporte de mais de 
60% das cargas e cerca de 80% dos passageiros que usam as vias aquáticas 
da Rússia favorecendo o seu comércio regional.

5

C11  b. Na Agricultura 10

C12

A Rússia vem se destacando como um dos cinco maiores exportadores de 
grãos do mundo, retomando espaço em mercados  como o Oriente Médio, 
Ásia Central, Norte da África e penetrando em novos mercados do Sudeste 
Asiático e da Europa. 

10

C13  c. Quanto ao Produto Interno Bruto (PIB) 10

C14
O  PIB  russo  vem  melhorando  gradativamente  nos  últimos  dez  anos  e, 
segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), demonstrou um crescimento 
de 4,8% no ano de 2011.

10

C15  d. Na Força de trabalho 10

C16

A Rússia ocupa o 11.º lugar na lista de países de maior demanda por mão de 
obra  qualificada  no  mundo,  o  que  demanda  maior  investimento 
governamental  e  privado  em  educação  para  formar  quadros  no  setor 
petrolífero, aeroespacial e têxtil, por exemplo. 

10

C17   e. No Comércio Internacional 10

C18

O recente ingresso da Rússia na Organização Mundial de Comércio (OMC) 
reforça o ciclo positivo de crescimento de sua economia, originado com sua 
entrada  nos  BRICS,  aumentado  a   produtividade  e  dando  um  choque 
competitivo nas empresas russas. 

10

C19

A participação na área de  livre  comércio  denominada APEC (Cooperação 
Econômica Ásia-Pacífico) ampliou  capacidade comercia russa junto a essa 
região que é a que mais cresce economicamente no mundo contemporâneo.

10

C20
A balança comercial da Rússia, na condição de grande produtor de petróleo e 
commodities, tem  sido  positiva  o  que  favorece  o  se  desenvolvimento 
econômico. 

10

C21   f. Na Industrialização 10

C22

Segundo  a  Estocolmo International  Peace  Research  Institute  (SIPRI),  a 
Rússia é um dos principais  produtores mundiais  de armamentos,  fato que 
fortalece  sua  indústria  de  defesa  e contribui  para  a  conquista  de  novos 
mercados na América Latina e na região da  Ásia-Pacífico. 

10

C23 g. Na Tecnologia 10

C24

O chamado  “Vale  do  Silício  Russo”,  localizado  nos  arredores  de  Moscou 
(Skôlkovo),  tornou-se  um  centro  de  inovação  tecnológico  de  vulto 
internacional  mantendo,  para isso,  uma Universidade Aberta e acordos de 
cooperação com a Cisco, Ericsson, Intel e Nokia.

10

C25 h. Nas Matérias Primas 10
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C26
A Rússia ocupa o segundo lugar no mundo em reservas de carvão mineral, 
com cerca de 94% dos recursos concentrados nas áreas da Sibéria e do 
Extremo Oriente.

10

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

   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, o que deve ser evitado.

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. 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 de 
um mesmo tópico (SFC). Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 5 (4)
E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


