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DPS
CP/ECEME – 2014

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC
1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

GEOGRAFIA-SAÚDE
 

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

Analisar  a atual distribuição espacial da população brasileira no  território nacional, particularmente os vazios e 
adensamentos  demográficos,  concluindo  sobre  os  desafios  do  governo  federal  no  atendimento  sanitário  a  essa 
população. 

 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

PARÂM ETRO 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

PARÂM ETRO 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

 Aluno nº
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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
A  desigual  distribuição  espacial  populacional  no  Brasil  exige  um 
planejamento  governamental  diferenciado,  visando  um  atendimento 
sanitário adequado da população brasileira.

10

C2 

O Brasil,  segundo o  atual  censo do Instituto Brasileiro de Geografia  e 
Estatística (IBGE),  possui  aproximadamente 200 milhões de  habitantes. 
Contudo, a distribuição geográfica é muito irregular e feita de acordo com 
fatores  determinantes  de  atração  e  de  repulsão  populacional,  não 
necessariamente organizados ou determinados pelo Estado.

10

C3 

Os vazios e adensamentos demográficos distinguem-se pela configuração 
da rede urbana e da integração entre as regiões brasileiras. Grande parte 
da  população ainda está  concentrada no litoral  e  ao redor  das regiões 
metropolitanas.

15

C4

Segundo pesquisa do Institutos de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), 
divulgada recentemente, a medicina ocupa o primeiro lugar em ranking de 
melhores salários, jornada de trabalho, taxa de ocupação e cobertura de 
previdência,  tendo os  profissionais  de saúde concentrados nos grandes 
centros urbanos. 

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%)

Ide ias

a. Vazios demográficos

C6

A região do polígono das secas situada no Nordeste brasileiro é composta 
de diferentes zonas geográficas, com distintos índices de aridez e sujeita a 
repetidas  crises  de  prolongamento  das  estiagens,  razão  pela  qual  são 
áreas de vazios demográficos.                                   

10

C7

O número de leitos hospitalares por habitante é medido  pela relação entre 
a oferta de leitos hospitalares e a população residente na mesma área 
geográfica. Sendo assim, nos vazios demográficos, esta oferta é bastante 
reduzida para o atendimento da população.

15

C8
A  população  médica  brasileira  é  mal  distribuída  pelo  país.  Do total  de 
médicos  ativos  no  país,  a  região  Sudeste  tem  2,61  para  cada  1.000 
habitantes. 

5

C9

A região Norte do país tem menos de um médico (0,98) para cada 1.000 
habitantes.  Essa  situação  ainda  é  agravada  pela  concentração  de 
profissionais nas capitais ou polos de grande porte, sendo  as regiões de 
vazios demográficos as mais prejudicadas.  

10

C10

As reservas indígenas existentes no Brasil ocupam de uma maneira geral, 
as áreas de vazio demográfico. O Governo Federal  convoca médicos para 
atuar na atenção básica de municípios com maior vulnerabilidade social e 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 

15

C11

Nas  regiões Norte e Centro-Oeste, em especial na Amazônia e no Pantanal, o 
transporte  hidroviário  representa  um  dos  principais  meios  de  comunicação.  A 
construção e conservação de rodovias esbarram no elevado índice pluviométrico e 
também  nos  enormes  vazios  demográficos  presentes  nas  regiões,  tornando  o 
apoio em saúde bastante precário.

15

C12 O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais 
investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além 
de  levar  mais  médicos  para  regiões  onde  há  escassez  e  ausência  de 
profissionais. 

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Ide ias

Conclusão Parcial

 C13

Os  vazios  populacionais  são  caracterizados  pelo  clima  adverso,  pelas 
deficiências nos meios de transporte e comunicação e, por conseguinte, 
na  dificuldade  de  acesso  das  pessoas  aos  parcos  serviços  de  saúde 
existentes.

10

b. Adensamentos demográficos

 C14

A concentração urbana é maior  na  região  Sudeste,  organizando-se em 
torno dos municípios  de   São  Paulo,  Rio  de  Janeiro e Belo  Horizonte. 
Acrescenta-se também o sul de Minas Gerais e o triângulo mineiro. Em tal 
área concentra-se o maior número de médicos e serviços de saúde no 
Brasil.

10

C15

O adensamento urbano tem a vantagem de concentrar a população em 
área menor, o que resulta em economia de infraestrutura urbana, menos 
deslocamentos  e  maior  disponibilidade  de  alojar  pessoas,  contudo 
aumenta a demanda por atendimento sanitário.

15

C16

A concentração na região Sul se dá em Porto Alegre, que polariza o RS e 
a maior parte de Santa Catarina. A grande Curitiba polariza o Paraná e o 
Norte catarinense. São áreas de alto Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) e, por conseguinte, bom atendimento sanitário.

10

C17

Na região Nordeste, Salvador exerce influência sobre a maior  parte da 
Bahia e Sergipe. Recife polariza o espaço que se estende de Alagoas até 
a Paraíba e Fortaleza polariza o Ceará, o Piauí e o Maranhão. Na faixa do 
Agreste, as cidades como Campina Grande (PB) e Caruaru (PE). 

10

C18

O  crescimento  das  pequenas  e  médias  cidades  no  Brasil  gera  novos 
adensamentos populacionais fora do litoral, demandando o planejamento 
governamental  nas  áreas de  saúde,  visando incentivar  a presença dos 
profissionais nestas regiões. 

15

C19

O Sistema Único de Saúde (SUS) operacionalizou seus princípios básicos 
e  redesenhado os contornos da atenção à saúde, promovendo alterações 
institucionais importantes. Nesse quadro, merecem realce o processo de 
descentralização  nos  adensamentos  populacionais,  com  atribuição  de 
novas responsabilidades aos estados e principalmente aos municípios, e a 
participação  popular,  com  a  criação  e  funcionamento  de  instâncias 
colegiadas como os conselhos municipais de saúde.

15

C20
Na região Centro-Oeste, Brasília e Goiânia funcionam como os principais 
centros polarizadores de população e serviços, dificultando o atendimento 
sanitário a grande parte da população.

10

Conclusão Parcial

C21

As regiões  de  grande  adensamento  populacional,  isto  é,  o  litoral  e  as 
principais  áreas  metropolitanas  que  exercem  atração  por  atendimento 
médicos, devido a grande demanda por serviços,  apresentam um número 
de médicos  insuficiente. 

10

    C22  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

C23

A desigualdade na distribuição populacional é marcada pela diferença  no 
acesso a recursos e a fatores que influenciam a saúde, os quais podem se 
alterar  por circunstâncias  e contextos  sociais ou por meio de políticas 
públicas.

20

C24

Em síntese, em termos de distribuição regional da população,  as regiões 
Sudeste,  Nordeste  e  Sul  continuam  a  apresentar  os  maiores 
adensamentos populacionais e as regiões Norte e o Centro-Oeste detendo 
os principais vazios populacionais, fato que demanda do Governo Federal 
um planejamento de saúde ajustado às particularidades regionais, 

15

C25
O  planejamento governamental da ação sanitária deve prever a expansão 
do  número  de  vagas  de  medicina  e  de  residência  médica,  além  do 
aprimoramento da formação médica no Brasil nas áreas mais densamente 
povoadas, bem como criar atrativos para a desconcentração do número de 
médicos   e  a  criação  de  novos  leitos  hospitalares  nas  áreas  menos 
favorecidas. 

20
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C26
Os médicos recém-formados podem trabalhar  em Unidades Básicas de 
Saúde nas regiões mais carentes, tanto nas áreas densamente, quanto 
nos chamadas vazios populacionais.

10

C25  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)

(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



5

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

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) 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
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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

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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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

C19 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).


