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CP/ECEME – 2014

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                
GEOGRAFIA

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

Analisar  a atual situação do Estado Brasileiro, nas expressões econômica e política, em relação aos principais 
Organismos Internacionais, no contexto do processo de globalização.

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

PARÂM ETRO 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 nº



2

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 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). 

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas 
ideias

C1
O estado brasileiro aumentou seu poder relativo, aderindo aos principais 
Organismos  Internacionais,  em  uma  estratégia  de  ampliação  de  sua 
influência no âmbito global. 

10

C2

Atualmente,  o  Brasil  exibe  traços  de  uma  potência  emergente  ou 
intermediária, o que significa que sua influência deixou de ser periférica. 
Portanto,  não  faz  sentido  imaginar  que  o  País  se  mantenha  passivo  e 
distante  das  esferas  decisórias  em  âmbito  político  e  econômico 
representadas pelos principais Organismos Internacionais.

10

C3

A nova geografia econômica que se vem definindo ao redor de organismos 
internacionais,  como  a  Organização  Mundial  de  Comércio  (OMC)  e 
diversos  blocos  regionais,  está  relacionada  à  redefinição  do  papel  do 
Estado brasileiro no atual cenário internacional. 

10

C4

Os Organismos  Internacionais,  também  conhecidos  como Organizações 
Intergovernamentais,  são  instituições  criadas  por  países  (estados 
soberanos),  regidas  por  meio  de  tratados  que  buscam  através  da 
cooperação a melhoria das condições econômicas, políticas e sociais dos 
associados. 

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%)

Ide ias

a. Expressão Econômica

C6

O Brasil  é  membro  da  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC),  que  tem no 
diplomata  brasileiro  Roberto  Azevêdo seu  atual  chefe.   A participação  brasileira 
busca  desbloquear  a  chamada “Rodada  de  Doha”.   Com  isso,  seu  objetivo  é 
proporcionar  a  diminuição  do  protecionismo  comercial  e  das  barreiras 
alfandegárias, bem como resolver questões referentes a patentes comerciais. 

10

C7
O Brasil integra o G-20 financeiro, grupo que objetiva, pela ação dos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento a cooperação em temas econômicos 
e financeiros. 

10

C8

O Brasil  é o oitavo maior sócio comercial  da União Europeia (UE),  que 
absorve cerca de 20% das exportações brasileiras e responde por 21% das 
importações, favorecendo o princípio multilateralista adotado pelo estado 
brasileiro ao longo dos últimos anos. 

10

C9

O Brasil tem posição de liderança no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)  que 
visa a integração dos Estados partes por meio da livre circulação de bens, serviços 
e fatores produtivos e do estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC). 
Tais iniciativas buscam o fortalecimento da economia regional e das iniciativas de 
integração sul-americanas.

10

C10

O Brasil buscou aderir e fortalecer a Cúpula da América Latina e do Caribe 
sobre  Integração  e  Desenvolvimento  (CALC),  dando importância  à 
integração  regional  da  cooperação,  do  desenvolvimento  sustentável,  da 
erradicação da pobreza e da promoção da justiça social e da democracia. 

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

Ide ias

C11

O Brasil  é  considerado um dos “celeiros  mundiais”,  pois produz grande 
quantidade de gêneros alimentícios,  por isso,  tem importante participação 
no G-20  agrícola que  é um  grupo  de  países  emergentes  focado 
principalmente na agricultura.

10

C12

O  Brasil  reforça  seu  protagonismo  regional  com  a  participação  na 
Associação Latino  Americana de Desenvolvimento e Integração (ALADI) 
que é o maior mecanismo latino-americano de integração, composto por 12 
países-membros:  Argentina,  Bolívia,  Brasil,  Chile,  Colômbia,  Cuba, 
Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Esse conjunto de 
países totaliza 20 milhões de quilômetros quadrados e mais de 500 milhões 
de habitantes. 

10

C13

A Cúpula  América  do  Sul–África  (ASA)  foi  inaugurada  em  2006,  por 
iniciativa dos presidentes do Brasil e da Nigéria, que até hoje exercem a 
função  de  Coordenadores  Regionais  do  mecanismo.  O  Brasil,  com  tal 
iniciativa, procura contribuir para a reforma da estrutura do poder mundial e 
para o estabelecimento de uma ordem menos centralizada, mais multipolar 
e mais democrática. 

10

Conclusão Parcial

C14

O atual estágio das relações econômicas indica o avanço da proeminência 
do  Brasil  frente  aos  principais  organismos  internacionais.  Além  disso, 
concentra-se  na  prática  do  multilateralismo  e  da  cooperação,  visando 
aumentar o alcance da influência econômica brasileira em todo o globo.

15

b. Expressão Política

C15

O G4 é uma aliança entre Brasil, Alemanha, Índia e Japão com o objetivo 
de  apoiar  as  propostas  uns  dos  outros  para  ingressar  em  lugares 
permanentes no  Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), o 
que favoreceria a obtenção de objetivos políticos em âmbito global.

10

C16

O  brasileiro  José  Graziano da Silva  é  o  atual  diretor  geral  da FAO 
(Organização  das  Nações  Unidas  para  Alimentação  e  Agricultura), 
sediada  em  Roma.   A FAO trabalha  integrada à  Organização  das 
Nações  Unidas(ONU)  a  fim  de aumentar  o  nível  de  nutrição  das 
pessoas,  ampliar  a  produtividade  agrícola  dos  países  e  melhorar  a 
qualidade de vida das populações rurais. 

10

C17

O Brasil é país atuante na UNESCO (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura), em Paris,Tal atuação aumenta 
o poder de persuasão ou o “soft power” brasileiro em relação aos países 
em desenvolvimento.

5

C18

O Brasil propôs em abril de 2008 a criação do Conselho de Defesa Sul-
Americano  (CDS),  a  primeira  instituição  especializada  em  defesa  que 
integra todos os países do continente sul-americano. O intuito é  fortalecer 
a  liderança  regional  brasileira  no  âmbito  da  União  das  Nações  Sul-
Americanas (UNASUL).

10

C19

A participação brasileira no fórum IBAS (Índia-Brasil-África do Sul) objetiva 
a  reforma  dos  mecanismos  de  tomada  de  decisão  a  nível  global,  em 
especial  no tocante ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, além 
do  reforço  a  política  de  subsídios  agrícolas  adotada pelos  países  mais 
desenvolvidos. Tal convergência leva o Brasil a Índia e a África do Sul a 
buscarem  uma ordem internacional  de  caráter  multipolar,  que  dê  maior 
atenção às reivindicações dos países em desenvolvimento. 

10

C20

O Brasil é o 2º PIB (Produto Interno Bruto) dos BRICS,  grupo atualmente 
formado por Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, o que representa 
para  o  país ombrear  em termos políticos  com  nações que que vêm se 
destacando  na  economia  global,  dada  a  relevância  de  seus  recursos 
naturais, humanos e econômicos. 

10

C21

O Brasil participa da Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA) que é 
um mecanismo fundado na cooperação entre nações em desenvolvimento 
e na coordenação política em foros multilaterais, cujo objetivo é aproximar 
os líderes e as sociedades civis dos países das duas regiões. 

10
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C22
A participação do Brasil na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) constitui foro privilegiado para o aprofundamento das relações com 
países africanos, mercados com grande capacidade de expansão. 

10

C23

O Brasil e os demais países latino-americanos e caribenhos têm procurado 
fazer da Cúpula América Latina, Caribe e União Europeia (ALC-UE) um 
instrumento  de  cooperação  efetiva,  cujo  progressivo  aperfeiçoamento 
poderá ensejar a formação de uma associação estratégica birregional. 

5

Conclusão Parcial

C24

O  atual  estágio  das  relações  políticas  do  Brasil  frente  aos  principais 
organismos internacionais é de avanço e concentra-se  na busca de maior 
participação nas instâncias decisórias internacionais, visando o aumento de 
sua liderança no cenário internacional.

15

C25  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C26 O Brasil apresenta ampla participação em alguns dos principais organismos 
internacionais da atualidade, sejam eles de natureza econômica ou política. 10

C27

Em síntese,  o  estado brasileiro  buscou consolidar  seu papel  político  de 
líder e articulador focando nas demandas dos chamados “Países do Sul”. 
Em seu proveito, obteve o apoio à eleição de brasileiros para cargos de 
chefia em organismos como a OMC e a FAO.  

15

C28

No  campo  econômico,  o  Brasil  buscou  investir  no  seu  entorno, 
principalmente a América do Sul e a África, mas também buscou parcerias 
estratégicas com países emergentes, como a China, a Índia e a África do 
Sul. Buscou ainda alternativas ao alinhamento com os grandes centros de 
poder, como os EUA e a UE.

15

C29

O Brasil  aumentou seu poder nas expressões econômica e política,  em 
relação aos principais  Organismos  Internacionais,  o que contribuiu para o 
reforço de sua liderança regional, aumentando seu poder decisório em um 
mundo cada vez mais globalizado e competitivo.

10

C30

Contudo, a opção pelo atual modelo de inserção internacional ainda não 
redundou num aumento real de poder político-decisório, como seria o caso 
da  almejada  entrada  para  o  CSNU  e,  tampouco,  numa economia  com 
crescimento  sustentável  a  longo prazo,  credenciando o  Brasil  a  de  fato 
fazer parte do grupo formado pelos países desenvolvidos.

15

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 
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.

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)
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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. 

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 = Nota 6,00) 600 6.00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar os principais acontecimentos, ocorridos desde as duas últimas décadas do século XX, que definem o 
processo russo de transformação à uma economia de mercado.

 1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂM ETRO 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
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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) 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

A origem do processo russo de transformação a uma economia de mercado 
tem sua concepção, basicamente, em duas políticas de estado idealizadas, 
no  ano  de  1985,  por  Mikhail  Gorbachev,  à  época  Secretário  Geral  do 
Comitê Central do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas  (URSS),  ou  seja,  a  implementação  da  “Perestroika” e  da 
“Glasnot”.  

10

C2

A “Perestroika” tinha por objetivo a reestruturação econômica da URSS, em 
face da grave crise  financeira presente  naquela oportunidade.  As  ações 
estatais  iniciais  desviaram  verbas  da  defesa  para  serem  aplicadas  em 
reformas estruturais e para formação de forte base industrial.

10

C3

A “Glasnot”, por sua vez, pretendia realizar uma abertura política, tornando 
o governo soviético mais transparente e aberto a discussões. Logo, esta 
política  visava  menor  interferência  do  estado  em  vários  setores  da 
sociedade,  o que veio  colaborar  com maior  liberdade,  inclusive,  no  que 
tange às relações comerciais com países, até então, desafetos durante o 
período da Guerra Fria.

10

C4

A “Perestroika” e  a  “Glasnot”,  então,  foram  grandes  responsáveis  pelo 
colapso da URSS, materializado com a queda do muro de Berlim em 1989. 
Consequentemente, a Rússia trilhou o caminho da busca em incorporar os 
fundamentos capitalistas de uma economia de mercado, porém, à base de 
muita  resistência  efetuada  por  parte  de  setores  mais  conservadores  e 
tradicionais.

10

C5

A  economia  de  mercado  tem  como  premissa  principal  o  inter-
relacionamento  econômico  de  forma  livre,  com  pouca  ou  nenhuma 
intervenção do estado. A Rússia de forma lenta e gradual vem envidando 
esforços para o atingimento deste objetivo macroeconômico, em que pese 
esbarrar em sua tradicional ideologia socialista.

05

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

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

Algumas
ideias

C7

Desintegração da URSS  –  Ato contínuo à implementação das  Políticas 
“Perestroika” e  “Glasnot”, surgiram  os  primeiros  grandes  obstáculos  ao 
processo de transformação à economia de mercado. A mudança política-
econômica  radical  gerou  grande  instabilidade  em  diversos  setores  da 
sociedade  russa,  além  de  agitações  provocadas  pela  parcela  mais 
conservadora e tradicional e, também, diversos conflitos étnicos/religiosos, 
o  que  levou  à  desintegração  da  URSS.  Neste  cenário,  a  mutação 
econômica russa progrediu, naquela época, de forma muito vagarosa.

15

C8

Inexpressiva expansão da base industrial desejada – Na última década 
do século XX, após a desintegração da URSS, um fator foi decisivo para 
manter lento o caminho da Rússia à uma economia de mercado, ou seja, a 
não implementação de base industrial desejada, inibindo a produção.

15

C9

Prosseguimento  dos  conflitos  étnicos  e  religiosos  –  Por  volta  da 
década  de  1990,  o  prosseguimento  dos  conflitos  étnicos  e  religiosos 
também contribui para desacelerar o processo de transformação econômica 
na Rússia. Este fato gerou, principalmente, perda de territórios  e mercados 
consumidores.

15

C10

Estabelecimento de acordos comerciais  com países ca pitalistas  –  A 
partir  de 1997, a economia russa, enfim, começa a dar sinais de que iria 
acelerar o processo de transformação a uma economia de mercado. Isto 
ocorre  fruto  de  influências  advindas  do  estabelecimento  de  acordos 
comerciais  com  nações  de  fundamentos  capitalistas  (países  da  Europa 
Ocidental, países do Continente Americano, etc), até então, afastadas de 
qualquer relacionamento com o governo russo.

15

C11

Grave crise  financeira  no  Sudeste  Asiático  –  Em 1998,  entretanto,  a 
grave  crise  financeira  no  Sudeste  Asiático,  em  particular  nos  países 
tradicionalmente  aliados  comercialmente,  associada  à  grande 
desvalorização  da  moeda  russa  (o  rublo),  dificultaram  a  venda  de 
mercadorias/produtos russos.  Em consequência a este fato,  observou-se 
nova  estagnação  no  processo  de  transformação  a  uma  economia  de 
mercado,  assim  como,  forte  recessão  e  queda  no  padrão  de  vida  da 
população russa.

15

C12

Melhoria de importantes índices basilares da econom ia russa  – Entre 
1999 e 2004, enfim, a Rússia começa realmente a galgar passos largos em 
direção  à  economia  de  mercado,  apoiada  na  melhoria  de  importantes 
índices basilares  de sua economia,  tais  como: a valorização do rublo,  o 
aumento da produção industrial e a alta do preço do petróleo, um dos seus 
principais  produtos de exportação.  Consequentemente,  o produto  interno 
bruto (PIB) russo, naquela época, teve crescimento significativo, girando em 
torno de 7% ao ano e induzindo o governo russo a manter-se alinhado aos 
fundamentos macroeconômicos capitalistas.

15

C13

Criação do Grupo dos 20 (G-20)  – Outro acontecimento importante para a 
caminhada da Rússia à economia de mercado foi a criação do G-20, que 
reúne as dezenove maiores economias do mundo mais a União Europeia. 
Pautada  por  princípios  de  uma  economia  liberal  (privatização, 
desregulação, liberdade de movimentação do capital internacional, dentre 
outros), o G-20 vem contribuindo para transformação da economia russa.

15

C14

Reformas tributárias e trabalhistas implementadas n o início do século 
XXI – Alinhado à nova mentalidade econômica, o governo russo, nos anos 
de 2000 e 2001, estabeleceu importantes reformas tributárias e trabalhistas, 
que  diminuíram  o  custo  de  produção  e  aumentaram  a  confiança  de 
empresas e investidores, corroborando com o processo de transformação 
da economia russa ao encontro dos princípios fundamentais da economia 
de mercado.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C15

Participação  da  Rússia  como  estado-membro  na  Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) – A participação da Rússia como estado-
membro na APEC, que possui países de três continentes com o propósito 
de diminuir barreiras comerciais à livre circulação de mercadorias, detentora 
de metade da população mundial e 60% do PIB do mundo, desde 1989, 
demonstra  a  real  intenção da busca pela  adoção  de  uma economia  de 
mercado.

15

C16

Surgimento do “espírito consumista” na sociedade ru ssa  – A facilidade 
de acesso a diversos bens de consumo fez surgir na sociedade russa, no 
início  do  século  XXI,  o  “espírito  consumista”  no  mercado  interno, 
principalmente, nos grandes centros urbanos. Tal situação vem colaborando 
com a impulsão da economia da Rússia rumo à nova realidade econômica. 
Só entre os anos de 2000 e 2004, este crescimento girou em torno de 12%.

15

C17

Inexpressiva diversificação de produtos de exportaç ão russos  –  Em 
que pese o esforço russo de aprimorar sua base industrial e as reformas 
tributárias  e  trabalhistas  ocorridas,  a  Rússia  ainda  não  conseguiu 
diversificar muito seus produtos de exportação, mantendo a dependência 
de seu mercado exterior em poucos itens primários (petróleo, gás natural, 
metais e madeiras), absorvendo cerca de 80% de seus ganhos externos. 
Logo, esta incapacidade vem prejudicando uma maior aceleração do país 
em busca de uma economia de mercado.

15

C18

Ingresso  na  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC)  –  Em  2012, 
provavelmente,  a  Rússia  tenha  tomado  a  atitude  mais  convincente  do 
desejo de possuir uma economia de mercado, ao ingressar na OMC. Após 
dezoito anos de negociação, o governo russo, enfim, se sujeitou às normas 
econômicas de uma economia neoliberal e globalizada. Para consolidação 
de tal fato. Entretanto, a Rússia terá que se adaptar às regras comerciais 
mundiais vigentes, em particular,  à redução de subsídios de centenas de 
produtos  agrícolas,  o  que  contraria  interesses  tradicionais  de  grandes 
empresários.

15

C19

Interferência da atual crise política-diplomática e nvolvendo a Crimeia e 
Ucrânia  – A  atual crise política-diplomática envolvendo Crimeia e Ucrânia 
tende a gerar óbices ao processo de transformação russo a uma economia 
de mercado. Dentro do viés globalizado das relações comerciais nos dias 
de hoje, as ações russas podem vir a fechar mercados importantes e gerar 
algum tipo de estagnação nesta evolução. Embora a dívida pública russa 
seja  irrisória  (11% do  PIB)  e  possuir  quinhentos  bilhões  de  dólares  em 
reserva,  o  prosseguimento  das  ações russas  na região  poderá provocar 
graves sanções econômicas, por parte das potências ocidentais.

15

C20 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. 
  

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)
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(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)

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 = Nota 4,00) 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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2014

MÉTODO E CONHECIMENTO
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu  ideias  sem  ligação  de  causa  e  efeito  com  o 
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa 
(impessoalidade). 22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme 
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de 
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução 
de questões preconizada na publicação método e nas 
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão do ND COMPREENSÃO o 
subtítulo (quando utilizado) deve ser a citação sintetizada 
do  fato.  Após  o  que,  deve  seguir  a  argumentação  que 
sedimenta a ideia apresentada (relação de causa e efeito).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não atentou que na questão do ND COMPREENSÂO NÃO 
é  obrigatório  fazer  CONCLUSÕES,  exceto  quando 
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu sobre ideias não constantes do desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu  introdução  contendo  poucas  ideias 
consideradas válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o 
desenvolvimento. 32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira 
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo a 
clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira 
inapropriada.

40
Redigiu  frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil 
compreensão. 50

Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o 
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não colocou entre aspas palavras em idioma estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

As observações nesta ficha servirão para a avaliaçã o dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


