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                                                              DPS
CP/ECEME – 2014

    AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO     
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

  

  GEOGRAFIA

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

Analisar o processo de integração do MERCOSUL, nas expressões política e econômica, destacando  as atuais 
dificuldades da Argentina e da Venezuela nas citadas expressões do poder.

 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 como 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

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

 Aluno nº
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 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias con stantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

 * 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 estab elecido 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

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) formado em 1991, atualmente, é 
integrado pela  República  Argentina,  a  República  Federativa  do  Brasil,  a 
República  do  Paraguai,  a  República  Oriental  do  Uruguai,  a  República 
Bolivariana da Venezuela e o Estado Plurinacional da Bolívia.  

15

C2

O  MERCOSUL  tem  atualmente  como  Estados  Associados  o  Chile,  a 
Colômbia, o Peru, o Equador, a Guiana e o Suriname. A participação dos 
Estados  Associados  nas  reuniões  do  MERCOSUL  e  a  assinatura  de 
Acordos  regem-se  pelo  estabelecido  nas  decisões  ratificadas  pelos 
membros efetivos. 

15

C3  O objetivo principal, quando da criação do bloco, foi promover  a livre 
circulação de bens , serviços  e pessoas entre os Estados-membros.

15

C4
O MERCOSUL está assentado em alicerces que enquadram as relações 
entre os Estados-membros e representa um Acordo Político que une vários 
países da América do Sul.

15

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
Ide ias

a. Expressão Política

C6
O bloco desenvolve políticas que tem por objetivo a progressiva eliminação 
de obstáculos a livre movimentação dos povos da região entre os Estados-
membros.

10

C7 O bloco executa a coordenação de políticas macroeconômicas entre seus 
membros. 

10

C8 Em 2002, foi  assinado o Acordo de Residência, concedendo o direito  de 
“residência temporária” de até dois anos em todos os países do bloco.

10

C9
Em  2012,  o  Paraguai  é  suspenso  do  bloco  e  a  Venezuela  é  admitida, 
gerando um rompimento diplomático entre ambos, só reatado em outubro 
de 2013, com a reintegração paraguaia ao bloco.

10

C10 Atualmente, passados mais de duas décadas, o bloco sul-americano ainda 
luta para conciliar os diferentes interesses de seus integrantes.

10

C11 A  Venezuela  almeja  que  os  demais  membros  aceitem  a  criação  da 
República Bolivariana, abrangendo toda a América do Sul. 

10

Conclusão Parcial

C12 A Argentina  e a  Venezuela  procuram abafar  todas  as  manifestações  de 
caráter político, surgidas recentemente, em seus territórios.

15

C13 A interferência política dos governos da Argentina e Venezuela na economia 
de ambos os países, é altamente prejudicial a integração do bloco. 

15

b. Expressão Econômica

C14 Em 1995, o bloco adotou a Tarifa Externa Comum (TEC), com o objetivo de 
livre comércio de serviços e circulação de mão de obra e de capitais.

10

C15
A  tarifa externa comum(TEC) é uma taxa comercial padronizada para 
um grupo de países, como a existente no MERCOSUL. 

10

C16

Em 2000, foi criada a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 
(IIRSA), com a finalidade de promover o desenvolvimento da infraestrutura 
de  transporte,  energia  e  telecomunicações,  visando  a  integração  do 
Mercosul com os países da chamada América Andina. .

10

C17 A Argentina, atualmente, tem atrasado a liberação de licença de importação, 
dificultando assim o comércio no âmbito do bloco.

10

C18
A Venezuela criou a Lei de Preços Justos, na qual o governo passou a ditar 
o  valor  de  tudo  e  a  prender  empresários,  gerando  insegurança  na 
população.

10
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C19
A  economia  da  Venezuela,  nos  últimos  anos,  enfrenta  escassez  de  dólares  e 
inflação  alta,  além  de  uma  crise  de  abastecimento  de  produtos  básicos  nos 
supermercados.

10

C20
A  Argentina  segue  firme  na  imitação  da  política  de  preços  da  Venezuela.  Em 
setembro  deste  ano,  aprovaram  a  reforma  na  Lei  de  Abastecimento,  gerando 
escassez de mercadorias e mais inflação.

10

C21 Recentemente,  a  Argentina  protagonizou  um calote  nos  credores  internacionais, 
gerando um ambiente altamente desconfortável no âmbito do MERCOSUL. 10

C22 A Argentina criou barreiras comerciais, dificultando a integração entre as economias 
do bloco. 10

Conclusão Parcial

C23 A  política  econômica  protecionista  aplicada  na  Argentina  dificulta  as 
transações comerciais no bloco.

15

C24 A Venezuela, com sua economia fraca, dificulta as transações comerciais no bloco. 15

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Conclusão
(20% a 30%)

Algumas
Ideias

C26
Atualmente  o  bloco  apresenta  problemas  para  sua  melhor  integração 
econômica e política face aos problemas que ocorrem na Argentina e na 
Venezuela.

10

C27

A IIRSA encontra-se estacionada, tanto no campo político como no campo 
econômico, para implementação dos corredores de transportes, ligando o 
Brasil  aos  países  andinos,  fruto  dos  problemas  com  a  Venezuela  e  a 
Argentina.

10

C28
Em  síntese,  o  Mercosul  encontra-se  em  dificuldades  sérias,  motivadas 
pelas políticas econômicas e engajamentos políticos errados da Argentina e 
da Venezuela. 

10

C29 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)
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(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

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

Apresentar  as  principais  ameaças  à  soberania  e  integridade  territorial  dos  Estados-nação  na  atualidade, 
destacando as consequências destes fatos no recrudescimento de conflitos internacionais.

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

                  - 240 (duzentos e quarenta) escor es atribuídos para ideias constantes do barema
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias nov as*

 * 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 estab elecido 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
O  conceito  de  Estado-nação  compreende  uma  área  geográfica  onde 
prevalece  um  governo  soberano  (monárquico,  democrático,  etc),  que 
gerencia uma população com forte unidade étnica e cultural. 

15

C2
Pode-se  afirmar  que  o  ideário  do  Estado-nação  surgiu  na  Europa  fruto, 
basicamente, de dois fatos históricos: a formação dos Estados Nacionais, 
desde o século XI, e nas ideias iluministas do final do século XVIII.

10

C3

A  ideologia  do  Estado-nação  contribuiu,  durante  vários  séculos,  para 
aglutinar  determinadas  populações  possuidoras  de  uma mesma origem, 
estrutura jurídica, língua e moeda própria, dentro de um mesmo território, 
fundamentando todas as ações governamentais  no nacionalismo.

10

C4

Nos dias atuais, diversos fatores envolvendo todas as Expressões do Poder 
Nacional  têm  limitado  e,  até  mesmo,  ameaçado  à  soberania/integridade 
territorial  dos  Estados-nação,  em  particular,  os  países  de  inexpressiva 
capacidade política e militar.

15

C5
Hoje,  o  mundo assiste,  cada vez mais,  ao  surgimento  de  litígios  bélicos 
entre  povos  e  estados,  como  consequência  das  diversas  ameaças 
existentes à soberania/integridade territorial  dos  Estados-nação.

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  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7

Globalização  –  O  termo  globalização,  surgido  nas  últimas  décadas  do 
século XX, reflete bem uma das ameaças à soberania dos atuais Estados-
nação, haja vista que sua forma produtiva, denominada divisão territorial do 
trabalho,  faz  com que  as  diversas  fases  da  produção  industrial  estejam 
locadas em vários países, provocando dificuldade de controle do fluxo de 
capitais,  assim  como,  ingerências  políticas  e  econômicas  de  empresas 
multinacionais sobre diversos governos.

15

C8

Movimentos separatistas mundiais  – O mundo hoje é palco de diversos 
conflitos  internacionais,  fruto  de  pequenos  grupos étnicos  e/ou  religiosos 
que  não  se  consideram  parte  de  um  Estado-nação.  Este  fato  pode  ser 
exemplificado nos conflitos separatistas na África (Senegal, Burundi, Libéria, 
Mali,  Sudão,  Congo,  Somália,  Ruanda,  etc),  além  de  outros  bem 
conhecidos:  Questão  da  Caxemira,  Questão  Basca,  Chechênia,  dentre 
outros. Sem dúvida, estes atos colocam em risco o  status quo  das atuais 
nações existentes.

10

C9

Atuação de Organizações Não Governamentais (ONG) –  Centenas de 
ONG atuam, nos dias atuais, na defesa de direitos humanitários pelo mundo 
(saúde,  educação,  defesa  de  minorias,  direitos  humanos,  gestões 
ambientais, etc). Parte delas, justificando suas ações em tratados e acordos 
internacionais,  conseguem,  em  vários  países,  liberdade  de  circulação  e 
insuflar  movimentos  sociais,  sem  atender,  por  vezes,  às  legislações 
nacionais e limites entre Estados-nação. Observa-se, então, na atuação de 
parcela das ONG existentes, a possibilidade de ameaças à soberania de 
nações,  principalmente,  àquelas  de inexpressiva  potencialidade política e 
militar. 

15

C10

Atuação de Grupos Terroristas  – Nas últimas décadas, a quantidade de ações 
terroristas  pelo  mundo  têm  aumentado  consideravelmente.  Diversos  grupos 
extremistas,  baseados  principalmente no Continente  Asiático,  buscam agir  sobre 
potências ocidentais e nações consideradas inimigas, desrespeitando fronteiras e 
sobrepujando a soberania destes. Desta forma, em especial os Estados Unidos da 
América  (EUA)  e  a  Organização  do  Tratado  do  Atlântico  Norte  (OTAN)  vêm 
empregando, constantemente, forças militares contra as citadas células terroristas, 
como vem acontecendo nos atos contrários aos interesses do Estado Islâmico.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C11

Hegemonia Norte-americana  – Após o colapso da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) e da Guerra Fria, no final do século passado, 
os EUA assumiram o protagonismo político-militar do mundo. Esta situação, 
atrelada às intenções norte-americanas de controle de áreas e recursos de 
interesse estratégico para os americanos, tem gerado várias intervenções 
dos EUA pelo globo, desconsiderando a soberania e integridade territorial 
de diversas nações, tendo o aval  de sua gigantesca capacidade militar e 
econômica.

15

C12

Velocidade  da  informação  –  Com  o  advento  de  avançadas  tecnologias 
relacionadas à comunicação interpessoal, cada ano que passa o mundo encontra-se 
mais conectado em tempo real. Esta ferramenta possibilita, dentre outros fatores, na 
difusão de ideologias  (políticas, religiosas,  etc) contrárias  aos governos vigentes, 
assim como, insuflar movimentos sociais, o que vem provocando inúmeros conflitos 
internos nacionais e tornando-se grande ameaça à soberania.

10

C13

Questões  ambientais  –  Cientistas  renomados  têm  criado  cenários 
catastróficos no que tange aos aspectos climáticos mundiais.  Muito deste 
pessimismo advém da má gestão do meio ambiente, onde se prevê a curto 
prazo extinção de grandes faunas, floras, escassez de água potável, dentre 
outros problemas. Com a alegação de incapacidade de gestão destes fatos 
e  sabedores  da  pouca  eficácia  de  tratados  internacionais  (Protocolo  de 
Kyoto,  Agenda  21,etc),  potências  mundiais  não  descartam  intervir  sobre 
outros  países  desconsiderando  limites  fronteiriços,  posse  de  territórios  e 
podendo gerar diversos embates militares.

10

C14

Busca  por  recursos  energéticos  naturais  –  A  quase  totalidade  dos 
recursos energéticos naturais são esgotáveis (petróleo, gás, carvão mineral, 
etc).  Além  disso,  a  demanda  energética  mundial  vem  crescendo 
exponencialmente.  Caso  descobertas  e/ou  tecnologias  novas  não 
contribuam, a médio prazo, para a solução destes problemas, visualiza-se 
grande ameaça à paz mundial. 

10

C15

Controle de epidemias mundiais –  A  incapacidade de nações pobres em 
controlar a disseminação de doenças transmissíveis, como vem ocorrendo 
com o  vírus  ebola  no  Continente  Africano,  surge  como nova  ameaça  à 
soberania no mundo. Isto ocorre face à necessidade premente de potências 
econômicas terem que intervir, com ou sem o desejo dos menos abonados, 
para não serem alvo destas patologias. 

15

C16

Narcotráfico  –  A  rede  ilegal  do  narcotráfico  produz  enorme  volume 
monetário  e  permeia  dezenas  de  nações.  Este  fato  provoca  grande 
corrupção  de agentes  públicos  estatais,  o  que  favorece  o  desrespeito  à 
soberania  e  fronteiras  dos  citados  países.  Em  casos  extremos,  pode-se 
observar,  dentro  de  alguns  territórios,  que  o  governo  vigente  perdeu  o 
controle  sobre  determinadas  áreas,  como  é  o  caso  visto  na  Colômbia, 
provocado  pelas  Forças  Armadas  Revolucionárias  da  Colômbia  (FARC), 
gerando diversos conflitos internos e, por vezes, transnacionais.

10

C17

Colonização africana  mal sucedida  – Um típico exemplo de ameaça à 
soberania  e  integridade  territorial  dos  Estados-nação  está  situado  no 
Continente Africano. De forma prática, a Conferência de Berlim (1884) foi a 
grande  responsável  pelas  disputas  de  poder  e  territórios  existentes  nas 
últimas  décadas  na  África.  A  partilha  feita  por  potências  europeias  de 
maneira  arbitrária,  sem respeitar  as  características étnicas  e culturais  do 
povo africano, tornam esta região deveras litigiosa.

10

C18

Migrações  a  longo  prazo  –  Nas  últimas  décadas,  a  evolução  dos  meios  de 
transporte, a globalização, a facilidade de fixação em outros países, dentre outros 
aspectos produziram grande fluxo migratório, em especial de países mais carentes 
para nações de economia mais pujante. Entretanto, particularmente no Continente 
Europeu, observa-se a chegada de diversos povos com características étnicas e 
culturais  bastante  diferentes  dos  nativos  e  possuindo  taxas  de  natalidade  bem 
superiores.  Vislumbra-se,  a  médio  prazo,  prováveis  ameaças  à  soberania  e 
integridade territorial, podendo ser originados por conflitos internos.

10

C19

Atuação de líderes carismáticos regionais  – Outro fator importante a ser 
considerado  é  a  atuação  de  lideranças  carismáticas  regionais,  que 
conseguem  difundir  suas  ideologias  dentro  e  fora  de  suas  nações, 
inflamando grupos e/ou sociedades contra decisões soberanas de governos 
estatais  vigentes.  Pode-se  citar  como  exemplos  mais  recentes:  Nelson 
Mandela, Hugo Chávez, Osama Bin Laden, etc.

10
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C20

Conflitos religiosos  –  O radicalismo religioso  continua provocando,  nos 
dias atuais, diversos embates bélicos e ameaças à soberania e integridade 
territorial de Estados-nação constituídos. A versão mais moderna deste fato 
encontra-se  exemplificada  pelo  Estado  Islâmico,  que  por  intermédio  do 
conflito armado, busca ocupar áreas pertencentes hoje a diversas nações 
(Israel,  Líbano,  Turquia,  Síria,  Jordânia,  Chipre,  Palestina,  etc).  Este fato 
vem provocando a reação militar dos EUA e da OTAN.

10

C21

Domínio  de  aquíferos  estratégicos  –  O  domínio  e  a  preservação  dos 
principais aquíferos mundiais deve ser visto como um objetivo estratégico 
dos Estados-nação,  haja vista  a real  possibilidade de escassez de água 
potável para a humanidade, a médio prazo. Desta forma, os países envoltos 
por  estes  mananciais  devem  preocupar-se  com  uma  possível  ameaça 
internacional  sobre  áreas  de  seu  interesse,  podendo  vir  a  gerar  futuros 
conflitos  bélicos.  Podem  ser  exemplificados:  Guarani  (Brasil,  Argentina, 
Paraguai  e  Uruguai),  Alter  do  Chão  (Brasil),  Arenito  Núbia  (Líbia,  Egito, 
Chade  e  Sudão),  Grande  Bacia  Artesiana  (Austrália),  Bacia  Murray 
(Austrália), Kalaharijkaroo (Namíbia, Botswana e África do Sul), etc.

10

C22 Outras ideias julgadas pertinentes. 10

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. 
  

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. 
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)
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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


