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2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Segundo  estimativas,  bilhões  de  pessoas  já  tiveram  contato  com os  vírus  das  hepatites,  e  milhões  são  portadores  crônicos  
(FERREIRA; SILVEIRA, 2006). No Brasil,  o Ministério da Saúde estima que 15% da população já teve contato com o vírus da  
hepatite B (VHB) e que, em média, cerca de 60% dos indivíduos apresentam anticorpo antivírus da hepatite A (VHA) (BRASIL, 2005).
FERREIRA, Cristina Targa  e  SILVEIRA, Themis Reverbel da. Prevenção das hepatites virais através de imunização. J. Pediatr. (Rio  
J.) [online]. 2006, vol.82, n.3, suppl., pp. s55-s66.

Analisar as causas da prevalência atual das hepatites virais A e B e suas consequências no Brasil, concluindo 
sobre as medidas governamentais na prevenção e tratamento deste problema de saúde pública.

   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.

De forma dedutiva. 20

Limitando-se a resumir. 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 Análise 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 IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  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 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). 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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1

A  Hepatite  é  a  inflamação  do  fígado.  É  um  grave  problema  de  saúde 
pública no Brasil e no mundo. Pode ser causada por vírus, uso de alguns 
remédios,  álcool  e  outras  drogas,  além  de  doenças  autoimunes, 
metabólicas e genéticas.

5

C2

A Hepatite do tipo A é uma doença contagiosa, causada pelo vírus A (VHA) 
e também conhecida como “hepatite infecciosa”. Sua transmissão é fecal-
oral,  por  contato  entre  indivíduos  ou  por  meio  de  água  ou  alimentos 
contaminados pelo  vírus.O ser humano é o único  hospedeiro natural  do 
vírus da hepatite A. 

10

C3

A Hepatite do tipo B, causada pelo vírus B (HBV), é uma doença infecciosa 
também  chamada  de  soro-homóloga.  Como  o  VHB  está  presente  no 
sangue, no esperma e no leite materno, a Hepatite B é considerada uma 
doença sexualmente transmissível

10

C4
As  Hepatites  virais  possuem  semelhanças  do  ponto  de  vista  clínico-
laboratorial,  mas  apresentam  importantes  diferenças  epidemiológicas  e 
quanto à sua evolução. 

10

C5
No Brasil, o Ministério da Saúde está atento a essa realidade e, por isso, 
realiza  estudos de custo/efetividade, para avaliar  a ampliação do uso da 
vacina contra Hepatite A para uma parcela maior da população.

10

C6 Outras ideias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

  a. Causas das hepatites A e B

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

Ideias

C7
A Hepatite A pode ter como causas maus hábitos, tais como: não    lavar as mãos 

após ir ao banheiro, trocar fraldas e antes de comer ou preparar alimentos; 5

C8
Não lavar  com  água  tratada,  clorada  ou  fervida,  os  alimentos  que  são 

consumidos  crus,  e  não  deixando-os  de  molho  por  30  minutos,  podem 
causar Hepatite A 

5

C9
Não lavar  adequadamente  pratos,  copos,  talheres  e  mamadeiras,  pode 

causar Hepatite A 
5

C10
Não  cozinhar  bem  os  alimentos  antes  de  consumi-los,  principalmente 

mariscos, frutos do mar e carne de porco. podem causar hepatite A.  
5

C11
O hábito de tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, 

enchentes ou próximo de onde haja esgoto a céu aberto, podem  causar 
Hepatite A 

5

C12

A  construção de fossas, chiqueiros, estábulos, valões de esgoto, galerias 
de infiltração e outros,  próximas a poços e nascentes de rios,  compromete 
o lençol d'água que alimenta o poço, gerando focos de contaminação, e, em 
consequência, a Hepatite A. 

5

C13

A Hepatite B pode ser causada pelo não uso do preservativo nas  relações sexuais 
e  pelo compartilhamento de objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e 
depilar, escovas de dentes, material de manicure e pedicure, equipamentos para 
uso de drogas, confecção de tatuagem e colocação de piercings. 

15
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C14 A Hepatite B pode ser transmitida por transfusão de sangue contaminado. 10

C15

A transmissão vertical da hepatite B, ocorre no momento do parto e dentre 
as  hepatites  virais,  o  risco   ocorre  em  70%  a  90%  dos  casos  cujas 
gestantes apresentam replicação viral. A mulher grávida precisa fazer o pré-
natal e os exames para detectar a hepatite B.

10

Conclusão Parcial

C16
A incidência da hepatite tipo A está relacionada com a falta de saneamento 
básico e más condições de higiene e educação sanitária.

15

C17
A hepatite  do  tipo  B  caracteriza  -  se pela  transmissão sanguinea,  pelo 
contato   sexual   ou   por   meio   de   procedimentos   cirúrgicos, 
odontológicos, transfusão de sangue/hemoderivados. 

15

b. Consequências das hepatites A e B

C18

A Hepatite A  pode levar à morte. No entanto, quase todas as pessoas 
infectadas recuperam sem lesões, ainda que possam se sentir debilitadas 
durante meses. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), esta 
doença é fatal em mais de 2 (dois) por cento dos doentes com mais de 40 
anos e em 04 (quatro) por cento das pessoas com mais de 60 anos.

10

C19
Os pacientes  portadores  de  hepatites  virais  ficam incapacitados  ou  tem 
reduzida  sua  capacidade  de  desenvolver  atividades  profissionais,  bem 
como, os estudantes de participar das atividades escolares  

10

C20

Se não houverem ações  preventivas e procedimentos adequados, o país 
corre o risco de epidemia, e, até mesmo de endemia, com consequências 
graves chegando, em alguns casos, ao óbito. Para tal, o governo federal 
prioriza as ações de prevenção e controle da doença.

10

C21 Pacientes  infectados  com  hepatite  B  crónica  correm  um  risco 
consideravelmente maior de desenvolver uma cirrose hepática.

10

C22
Depois de uma evolução prolongada, em pacientes com hepatite B crónica 
também  aumenta  o  perigo  de  desenvolvimento  de  cancro  do  fígado 
(carcinoma hepatocelular)

10

C23
Em alguns casos, a hepatite B crónica  evolui de forma tão grave que se 
pode tornar necessário o transplante hepático.

10

Conclusão Parcial

C24
Tanto a hepatite A, como a hepatite B podem levar o paciente a ter sua 
capacidade de realizar atividades reduzidas, e, até a óbito.

15

C25
A  hepatite  B,  por  ter  como  causa  a  contaminação  do  sangue  é  mais 
agressiva que a hepatite A, requer mais cuidados e atenção por parte do 
governo federal.

15

C26  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%)

Ideias

C27
Existem atualmente vários tipos de vírus que causam hepatite.  Os mais 
comuns, entretanto, são justamente os vírus da Hepatites A e B.

10

C28

A hepatite A tem, basicamente, como causa a falta de educação sanitária e 
saneamento básico. A redução na taxa de hepatite  A, de acordo com o 
governo, é a melhora do saneamento básico. O número de domicílios com 
água  tratada  aumentou  de  78%  para  83%  na  última  década  e  o  de 
residências  com acesso à  rede de esgoto,  de 47% para 55%,  segundo 
comparação entre  os  censos  de 2000  e  2010  do Instituto  Brasileiro  de 
Geografia e Estatística (IBGE).

15

C29

A hepatite B requer uma atenção especial com relação a contaminaçao do 
sangue.Sendo  assim,  o  governo  federal  adota  critérios  rigorosos  na 
seleção  de  doadores  de  sangue,  a  elevada  sensibilidade  da  triagem 
sorológica  e os  processos de inativação viral  utilizados  na produção de 
hemoderivados levando à redução do número de novos casos.

15

C30
O governo federal,  por  meio do Ministério  da Saúde,  desenvolve o combate às 
hepatites em três frentes: a prevenção e controle, a vigilância epidemiológica e a 
assistência ao portador. Nesse contexto, o Programa Nacional de Hepatites Virais 
tem como objetivos desenvolver essas ações de prevenção, promover a vigilância 
epidemiológica  e  sanitária,  garantir  o  diagnóstico  e  o  tratamento  das  hepatites, 
ampliar o acesso ao tratamento, melhorar a qualidade e a capacidade dos serviços 
de saúde e acompanhar e avaliar o conjunto das ações.

15
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C31

O governo federal realiza um esforço para que os conhecimentos e práticas 
dos  profissionais  da  atenção  básica  à  saúde contribuam para  reduzir  o 
impacto  da  disseminação  dessas  infecções  por  meio  de  ações  de 
preservação  da  saúde,  como  a  vacinação  contra  a  hepatite  B  de 
hemofílicos,  falcêmicos,  talassêmicos,  portadores  de  hepatite  C crônica, 
parceiros sexuais e contatos domiciliares de portadores do VHB

15

C32  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 6,00

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

Apresentar  as  ações  dos  governos  brasileiros  em relação  à  agenda  internacional,  nas  expressões  política  e 
econômica, praticadas a partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

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 

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

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
Citação e justificativa 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 IDEIAS 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 agenda  internacional  brasileira  tem  tentado  conduzir  o  País  a  conquistar  uma 
posição de destaque nas negociações de cunho político e econômico. Essa atuação 
contribui para o desenvolvimento da política externa brasileira.

10

C2

A partir da promulgação da Constituiçãoda República Federativa do Brasil (CF) de 
1988, o Brasil vive uma nova fase na sua agenda internacional. Nesse contexto, o 
Brasil vem se desenvolvendo política e economicamente, e, se consolidando como 
País emergente capaz de alterar as relações de poder no cenário internacional.

10

C3

Os sucessivos governos brasileiros têm praticado inúmeras ações voltadas para a 
agenda internacional, como maior participação do Brasil nas ações da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e de vários outros organismos supranacionais, além da 
expansão da participação brasileira na economia mundial.

10

C4
A  prática  de  políticas  estratégicas  dos  governos  brasileiros  tem 
proporcionado o reconhecimento de inúmeros países e contribuído para a 
conquista de uma posição de destaque no cenário internacional.

5

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

a. Expressão política

C6
O Brasil é um dos 51 membros fundadores das Nações Unidas. É o  País 
que mais ocupou mandatos eletivos no Conselho de Segurança (dez vezes 
- número igualado apenas pelo Japão).

10

C7

O  Brasil  tem  buscado  a  reformulação  do  sistema  político  internacional, 
principalmente  em  relação  ao  sistema  ONU.  Constituir  novas  formas  de 
representação e de democratização das tomadas de decisão internacionais torna-se 
uma forma de enfrentar os desequilíbrios de poder e os perigos que esta disparidade 
pode trazer à soberania nacional, num contexto de crescente normatização da ação 
do Estado.

5

C8

Como ambiente para o exercício do multilateralismo, o Brasil tem buscado participar 
de  uma  gama  variada  de  organismos,  onde  podemos  destacar:  Aliança  de 
Civilizações;  América  Latina-Caribe-União  Européia;  Comunidade  dos  Países  de 
Língua  Portuguesa  (CPLP);  Conferência  Ibero-Americana;  Cúpula  das  Américas; 
Cúpula América do Sul- Países Árabes; Fórum de Diálogo Brasil-Rússia-Índia-China 
(BRIC); Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS); Fórum de Cooperação 
América Latina-Ásia do Leste (FOCALAL); Grupo do Rio; G-20 (mais ricos); G-20 
(emergentes; agricultura); Mercado Comum do Sul (MERCOSUL); Organização das 
Nações  Unidas  (ONU);  Organização  dos  Estados  Americanos  (OEA);  SELA 
(Sistema  Econômico  Latino-Americano);  UNASUL  (União  das  Nações  Sul-
Americanas); Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul.

10

C9

Além  da  defesa  do  multilateralismo,  outros  temas  de  destaque  na  agenda 
internacional  da  Política  Externa  brasileira  são:  a  defesa  da  democracia  e  dos 
direitos  humanos;  a  promoção  da  paz,  o  combate  à  fome e  à  pobreza;  o  meio 
ambiente;  a  questão  energética  e  o  biocombustível;  o  comércio  internacional;  o 
combate  à  propriedade  intelectual  em  casos  de  grande  interesse;  incentivos  à 
cooperação técnica; a não proliferação de armamentos; o terrorismo, os diferentes 
tráficos e outros ilícitos internacionais;  missões de paz e assistência humanitária; 
mar, Antártida e espaço; e outros.

10

C10

O Decreto Presidencial Nr 5484, de 2005, aprova a Política de Defesa Nacional e 
define:  o  Brasil  propugna  uma  ordem  internacional  baseada  na  democracia,  no 
multilateralismo,  na cooperação,  na proscrição  das armas químicas,  biológicas e 
nucleares  e  na  busca  da  paz  entre  as  nações.  Nessa  direção,  defende  a 
reformulação  e  a  democratização  das  instâncias  decisórias  dos  organismos 
internacionais,  como forma de reforçar a solução pacífica de controvérsias e sua 
confiança  nos  princípios  e  normas  do  Direito  Internacional.  No  entanto,  não  é 
prudente conceber um país sem capacidade de defesa compatível com sua estatura 
e aspirações políticas. 

10

C11

Inserção de preceito constitucional  sobre a agenda internacional. O Art 4º da CF 
define os princípios que regem as relações internacionais brasileiras: independência 
nacional;  prevalência  dos  direitos  humanos;  autodeterminação  dos  povos;  não-
intervenção;  igualdade  entre  os  Estados;  defesa  da  paz;  solução  pacífica  dos 
conflitos;  repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade; concessão de asilo político.

10

C12
O Brasil  tem priorizado a integração sul-americana, com redução de assimetrias, 
relação  solidária  com  os  países  vizinhos  (não-indiferença)  e,  busca  efetiva  de 
diversificação de parcerias, sem abandonar os sócios tradicionais. 5

C13

A  política  externa  brasileira  tem  sido  um  instrumento  para  o  desenvolvimento 
nacional, que tem visado a redução das desigualdades sociais no País, a construção 
de uma ordem  mundial  mais democrática e menos assimétrica, que promova o 
diálogo  e  o  desenvolvimento,  o  fortalecimento  do  multilateralismo  e  a 
desconcentração do poder em escala global.

5

C14 Apoio à internacionalização das empresas nacionais, que realizam investimentos e 
executam obras no exterior. 5

C15
Fórum  IBAS  (Índia,  Brasil  e  África  do  Sul),  aproximando  três  democracias 
multiétnicas  e  multiculturais  do mundo  em desenvolvimento.  1ª Cúpula  do  IBAS 
realizada em Brasília, em 2006.

5

C16
Estreitamento  de  laços  do  Brasil  com  a  Comunidade  dos  Países  de  Língua 
Portuguesa (CPLP). 5

C17
O Brasil sediou a III Reunião Ministerial do Foro de Cooperação América Latina-Ásia do Leste 
(FOCALAL), em 2007. O País sediou a I Cúpula da América Latina e Caribe sobre Integração e 
Desenvolvimento (CALC - Costa do Sauípe), em dezembro/2008.

5

C18 O Brasil já participou de mais de 30 operações de paz, tendo cedido cerca de 17 mil 
homens. 10

C19
O  Brasil  assinou  o  Tratado  Constitutivo  da  União  de  Nações  Sul-Americanas 
(UNASUL) em Brasília (maio/2008).  O País é membro do BRICS (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul).

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C20 Participação do Brasil no Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) e na Iniciativa 
para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). 5

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.
b. Expressão econômica 

C22

As  exportações  de  produtos  industrializados  brasileiros  começaram  a 
superar as de bens primários (como café, açúcar, carnes, madeira, tabaco, 
minério de ferro e de manganês). Em 2001, os produtos industrializados já 
representavam  65%  dos  valores  das  exportações  brasileiras.  As 
exportações brasileiras em 2002 e em 2008 diminuíram de 60% para 44%, 
em relação aos países desenvolvidos. E aumentaram de 40% para 56%, em 
relação aos demais países.

15

C23

Com  a  confirmação  da  chamada  camada  pré-sal  da  Bacia  de  Santos, 
tomada  em sentido  extenso  –  desde  o  sul  do  Espírito  Santo  até  Santa 
Catarina , o Brasil talvez tenha condições, num horizonte médio de 10 a 15 
anos,  de  se  tornar  um  exportador  de  petróleo  de  porte  respeitável.  A 
primeira  consequência,  de  um  ponto  de  vista  macro,  é  que  o  Brasil, 
estrategicamente, passa a ser um país que despertará muito mais interesse 
e valorização no mundo, o que já está acontecendo neste momento. Não há 
a menor dúvida de que isso irá afetar o Brasil como um todo, politicamente, 
diplomaticamente e economicamente.

10

C24

Principais produtos exportados pelo Brasil: carne bovina, carne suína, carne 
de frango, soja, milho, café, leite, trigo, frutas, algodão, couros e calçados, 
minério de ferro, ferro fundido e aço; óleos brutos de petróleo; automóveis; 
açúcar de cana e aviões.

10

C25
Principais  mercados  consumidores  dos  produtos  brasileiros:  União 
Europeia,  China,  Mercosul,  Ásia,  América  Latina,  África,  Oriente  Médio, 
Europa Oriental, EUA e Países Baixos.

10

C26

As  exportações  brasileiras  têm  quase  que  constantemente  superado  as 
importações, produzindo superávit na balança comercial. O Produto Interno 
Bruto de US$ 1,8 trilhão consolidou o Brasil como a 8ª maior economia do 
mudo.

10

C27
Sucessivos  recordes  nas  exportações  brasileiras.  O  Brasil  obteve  maior 
superávit  comercial  da  história  em  2006:  US$  46  bilhões.  Expandiu  as 
exportações para mais de 120 países.

10

C28
O intercâmbio comercial do Brasil com os países sul-americanos saltou de 
US$ 17 bilhões em 2003 para mais de US$ 62,6 bilhões em 2008.

10

C29
Participação  do  Brasil  no  MERCOSUL  e  na  Organização  Mundial  do 
Comércio (OMC).

15

C30
Iniciativa brasileira da Ação contra a Fome e a Pobreza, com o apoio de 110 
países.

10

C31 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)
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(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

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


