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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

                
GEOGRAFIA

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

Comparar  a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul), nas 
expressões política e econômica, concluindo sobre o papel destas associações na integração da América Latina.

 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  o  l      v  i  m      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

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação).

Totalmente. 10
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente.
5

Empregou menos da metade dos referenciais 
corretamente.

2

Não empregou os referenciais  corretamente. 0

M11
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 20
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M12

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito.

Totalmente. 30
Mais da metade das ideias com ligação. 15

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%)

M13 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

M14
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
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

 Aluno nº



2

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M16
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
M17 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 
 2. CONHECIMENTO

TOTAL: 300 (trezentos) escores
- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias co nstantes do barema

    - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias  novas*
 * A critério do oficial responsável pela correção,  caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do 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

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

Algumas ideias

C1

Desde o final do século XX, mais especificamente nas duas últimas décadas, 
nações latino-americanas vêm formando blocos político-econômicos regionais, 
visando maior  projeção  internacional  e,  também,  incremento de divisas  por 
intermédio de relações comerciais vantajosas. Neste contexto, destacam-se a 
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e o Mercado Comum do 
Sul (MERCOSUL).

10

C2

A ALADI foi criada em 12 de agosto de 1980, por intermédio do Tratado de 
Montevidéu. Atualmente, a ALADI possui treze estados-membros, distribuídos 
pelos três subcontinentes americanos e tem o intuito de debater e solucionar 
problemas políticos relevantes para a América Latina, assim como, convergir 
progressivamente com ações governamentais para a criação de um mercado 
comum na região.

10

C3

O MERCOSUL teve seu início em 26 de março de 1991, por intermédio do 
Tratado de Assunção. Nos dias atuais, integram o MERCOSUL apenas países 
localizados na América do Sul. Este bloco tem como ideário a consolidação, em 
seus  estados-membros,  da  democracia,  segurança  jurídica,  do  combate  à 
pobreza e desenvolvimento econômico e social com equidade.

10

C4
A ALADI e o MERCOSUL podem ser citados como produtos da Associação 
Latino-Americana  de  Livre  Comércio  (ALALC),  criada  em  1960,  que 
buscava uma integração comercial da América Latina.

10

C5

Observa-se  que,  desde  o  final  do  século  passado,  nações  dos  três 
subcontinentes  americanos  vêm buscando maior  inter-relacionamento,  a 
fim de debater e solucionar problemas político-econômicos regionais, assim 
como, otimizar seus desenvolvimentos.

5

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

a.Comparação  da  ALADI  e  do  MERCOSUL  quanto  à  expres são 
política 

C7

Abrangência  de  atuação  -  A  ALADI  possui  treze  estados-membros, 
situados  nos  três  subcontinentes  americanos  (Argentina,  Bolívia,  Brasil, 
Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai 
e Venezuela). A Nicarágua encontra-se em processo de adesão ao bloco. 
Já  o  MERCOSUL  possui  cinco  estados-membros  (Argentina,  Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Venezuela) e cinco países associados (Bolívia, Chile, 
Colômbia, Peru, e Equador), todos integrantes da América do Sul. Em que 
pese a pequena participação de nações das América Central e América do 
Norte na ALADI, pode-se afirmar que a abrangência de atuação da ALADI é 
maior que o MERCOSUL, o que contribui para uma maior integração da 
América Latina por parte daquela.

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

Ideias

C8

Interferência  externa  –  Ambas  as  organizações  possuem  como 
característica comum  a interferência externa de potências mundiais sobre 
países  importantes  ao  desenvolvimento  destas  associações, 
principalmente, Chile,  Peru e México.  Os dois primeiros têm dado maior 
prioridade  ao  estreitamento  diplomático  com  os  países  da  Asia  Pacific  
Economic Cooperation (APEC), liderada pelas potências China e Estados 
Unidos  da  América  (EUA).  O  México,  por  sua  vez,  sofre  esta  mesma 
influência,  além  de  também  integrar  o  North  American  Free  Trade 
Agreement (NAFTA), capitaneado pelos EUA. Tal situação dificulta maior 
aproximação entre os países latino-americanos.

15

C9

Falta da unidade de pensamento político  – As duas organizações foram 
concebidas com o intuito, dentre outros objetivos, de coordenar posições 
conjuntas  em  fóruns  internacionais  e  harmonização  de  legislações 
nacionais,  visando  maior  integração.  Porém,  ao  longo  do  tempo,  o 
MERCOSUL conseguiu pequenos avanços, tornando a evolução política do 
bloco lenta e a ALADI encontra-se em situação pior neste aspecto, onde 
aspectos políticos  são muito  pouco debatidos no seio de seus estados-
membros. Logo, apesar das intenções iniciais, pouco se produziu, até hoje, 
em termos de uma unidade de pensamento por parte destes blocos, em 
consequência, em uma maior integração regional.

10

C10

Antagonismos  históricos  –  Antagonismos  históricos  existentes  entre 
países  sul-americanos,  fruto  de  diversos  conflitos  territoriais,  contribuem 
para dificultar a aproximação diplomática entre eles. Ao se discutir assuntos 
de  interesse  geral,  invariavelmente,  são  “ressuscitadas”  antigas 
divergências. Baseada nesta situação, a ALADI observa países importantes 
focarem sua política externa para fora da região e o MERCOSUL encontra 
grandes óbices para seu desenvolvimento.

10

C11

Estrutura organizacional – A estrutura organizacional da ALADI possui um 
Conselho de Ministros, constituído pelos Ministros de Relações Exteriores 
de  cada  país-membro,  além  de  um  Comitê  de  Representantes  e  uma 
Secretaria Geral. A estrutura do MERCOSUL foi instituída pelo Protocolo de 
Ouro  Preto,  em  1994,  e  tem  como  principais  componentes  políticos  o 
Parlamento do MERCOSUL, constituído de dezoito cidadãos de cada país-
membro, e a Secretaria Administrativa. Apesar de ambas as associações 
possuírem  instituições  representativas,  nota-se  que  apenas  a  do 
MERCOSUL tem conseguido debater e solucionar pequenos entraves entre 
seus  componentes.  Portanto,  a  estrutura  organizacional  do  MERCOSUL 
tem contribuído um pouco mais para a integração regional  do que a da 
ALADI.

10

C12

Ideologia  política  na  América  Latina  –  A grande  maioria  dos  países-
membros  da  ALADI  e  do  MERCOSUL  possui  governos  intitulados 
populistas,  onde os anseios  populares influenciam bastante  as  decisões 
governamentais. Desta forma, o choque entre o atendimento as tratativas 
estabelecidas por intermédio de reuniões e/ou acordos estatais e as ações 
práticas  dos  governos  constituídos  tem  travado  várias  negociações  de 
aproximação regional em andamento. 

10

C13

Políticas externas divergentes  – A grande heterogeneidade das políticas externas 
adotadas pelos estados-membros da ALADI e MERCOSUL transformam o cenário 
de integração  regional  latino-americano  bastante  obscuro.  A ALADI  possui  certa 
fragmentação. Os países-membros das Américas do Norte e Central  priorizam o 
relacionamento com os EUA. As nações voltadas para o Oceano Pacífico voltam 
suas atenções diplomáticas para a Ásia e os banhados para o Oceano Atlântico 
estabelecem suas políticas para a Europa e para a África. Já os estados-membros 
do  MERCOSUL  adotam  ligações  similares  às  nações  banhadas  pelo  Oceano 
Atlântico. Desta forma,  a priorização de acordos para fora da América Latina, assim 
como, a diversidade de focos torna a integração lenta e complexa.

15

C14
Estabelecimento de acordos e tratados  – A ALADI tem se caracterizado 
por estabelecer diversos acordos e tratados bilaterais entre seus estados-
membros. O MERCOSUL, por sua vez, tem procurado negociar acordos e 
tratados internacionais por intermédio da cúpula organizacional do bloco. 
Estas medidas fazem do MERCOSUL uma associação com pensamento 
mais coletivo do que a ALADI.

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

Ideias

Conclusão Parcial

C15

A ALADI e o MERCOSUL foram criados com uma intenção estratégica de 
de unir países latino-americanos, tornando-os fortes politicamente quando 
atuarem  em  conjunto.  Entretanto,  influências  externas,  desconfianças 
internas e divergência de atitudes e pensamentos têm provocado muitos 
óbices para o atingimento dos objetivos de integração. 

10

b.Comparação  da  ALADI  e  do  MERCOSUL  quanto  à  expres são 
econômica

C16

Produto  Interno  Bruto  (PIB)  –  Os  estados-membros  da  ALADI  juntos 
concentram  um  PIB  estimado  em  5,4  trilhões  de  dólares,  enquanto  o 
MERCOSUL tem o seu PIB girando em torno de 3,1 trilhões de dólares. 
Logo,  observa-se que a ALADI,  teoricamente, teria  maior capacidade de 
acordos  econômicos  internacionais.  Porém,  a  ALADI  tem  focado  seus 
relacionamentos internos em acordos bilaterais, não aproveitando a força 
do conjunto e dificultando o objetivo estratégico de integração.

10

C17

Estágio de integração econômica  – Atualmente, a ALADI pleiteia atingir, 
ainda, o primeiro passo de uma integração econômica regional,  ou seja, 
uma área de livre comércio. Entretanto, seus estados-membros possuem 
entre si apenas acordos bilaterais. O MERCOSUL encontra-se em um nível 
mais avançado de integração econômica, o de união aduaneira entre seus 
estados-membros, em que pese haver contestações das tarifas externas 
comuns  (TEC)  de  alguns  produtos.  Portanto,  a  situação  atual  do 
MERCOSUL é mais propícia ao atingimento de uma integração regional, 
desejada pelos dois blocos.

15

C18

Pouca complementariedade econômica  – Ambos os blocos possuem um 
grande   óbice  para  a  evolução  de  suas  economias,  a  pouca 
complementariedade econômica existente entre seus estados-membros. O 
Brasil e o México são os únicos países das duas associações que possuem 
produção de produtos industrializados  de algum  valor  agregado,  porém, 
pequena diversidade de produtos tecnológicos de alto  valor  agregado. A 
maior  parte  das  economias  latino-americanas  tem  a  oferecer  artigos 
similares,  principalmente,  baseado  em  minerais,  itens  agropecuários  e 
commodities..  Logo,  muitos  se  veem  como concorrentes,  não  parceiros 
comerciais.

10

C19

Mercados consumidores internos  – O mercado consumidor interno da 
ALADI é estimado em, aproximadamente, 540 milhões de pessoas e o do 
MERCOSUL gira em torno de 320 milhões. Em face do informado, nota-se 
maior probabilidade de investimentos econômicos na ALADI, assim como, 
de integração regional ao adquirir, utilizar e/ou consumir produtos regionais.

10

C20

Fundos de investimentos  – Em 2004, o MERCOSUL deu mais um passo 
para a integração de seus estados-membros com a criação do Fundo de 
Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM), que tem o propósito de 
financiar projetos para melhorar a infraestrutura, produtividade econômica e 
desenvolvimento social de seus componentes. A ALADI, por sua vez, não 
possui uma instituição dentro de sua organização que tenha esta atribuição, 
deixando esta responsabilidade para fundos extra bloco. 

10

C21

Orgãos fiscalizadores econômicos –  A fim de controlar os acordos comerciais 
existentes,  a  ALADI  possui  em  sua  estrutura  organizacional  a  Conferência  de 
Avaliação e Convergência, que tem como finalidade aconselhar medidas corretivas 
de alcance multilateral no caso de incompatibilidades de acordos comerciais, sem 
contudo,  possuir  capacidade  de  arbitrar  procedimentos.  Já  o  MERCOSUL 
institucionalizou em 2004, por intermédio do Protocolo de Olivos de 2002, o Tribunal 
Permanente de Revisão do MERCOSUL, com a competência de equacionar litígios 
econômicos entres seus participantes. 

10

C22
Livre  circulação  de  capitais  –  Ambos  os  blocos  não  atingiram  grau 
avançado  de  circulação  de  capitais  entre  seus  países-membros.  Nas 
regiões de  fronteira  ou em algumas capitais  observa-se a aceitação da 
moeda mais forte. Este objetivo, por sinal, parece longe de ser alcançado, 
haja vista a diversidade monetária, assim como, a disparidade de valor das 
mesmas. Tal fato, sem dúvida, corrobora com a dificuldade de integração 
da região.

10
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C23

Situação  econômica  dos  principais  parceiros  extra  b locos  –  O 
MERCOSUL  tem  sido  mais  prejudicado  com  a  crise  atual  econômica 
europeia e norte-americana, haja vista, o bloco possuir parcela majoritária 
de  seus  negócios  com  estas  fortes  economias.  A ALADI,  por  ter  seus 
membros  em  ligações  comerciais  baseadas  em  acordos  bilaterais  com 
potências  ocidentais  e  orientais,  encontra-se  em uma situação  bastante 
diferenciada. As nações que possuem tratados com potências orientais, em 
particular,  a  China,  não vem  sentindo tanto  o  impacto financeiro.  Já os 
países que possuem foco comercial vocacionado para a Europa e os EUA 
também encontram problemas.

10

Conclusão Parcial

C24

A forma como vêm sendo conduzidos os entrelaçamentos econômicos nas 
corporações comparadas faz certificar-se que existe uma unidade maior de 
procedimentos e atitudes no MERCOSUL, que é restrita ao continente sul-
americano. Logo, a desejada integração latino-americana, no que tange ao 
aspecto econômico, apresenta-se como objetivo distante de ser alcançado.

10

C25  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

C26
A ALADI e o MERCOSUL nasceram com objetivos políticos e econômicos 
bem  semelhantes,  contudo,  estes  blocos  têm  apresentado  graus 
diferenciados de evolução.

15

C27

No que se refere à expressão política, conclui-se que o MERCOSUL atingiu 
um estágio mais avançado. Instituições internas ao bloco foram criadas e 
encontram-se ativas na resolução de alguns impasses, sem contudo, ter 
atingido  nível  desejado.  A  ALADI,  por  sua  vez,  vem  esbarrando, 
principalmente, em influências externas e interesses divergentes de seus 
países-membros para alcançar grau satisfatório.

15

C28

No que se  refere  à expressão econômica,  conclui-se que a  ALADI  não 
obteve sucesso em tornar o bloco realmente integrado. Quase a totalidade 
dos acordos e tratados vigentes envolvem poucos países-membros. Já o 
MERCOSUL,  apesar  de  ter  obtido  maior  êxito  neste  quesito,  encontra 
dificuldades  para  evoluir  por  conta  de  dissidências  internas  e  crises 
econômicas de parceiros comerciais importantes.

15

C29

Em que pese os esforços da ALADI e do MERCOSUL em buscar maior 
integração  regional  e,  consequentemente,  aumento  do  poder  político  e 
econômico no cenário mundial, o progresso destas associações tem sido 
aquém do idealizado, estando o MERCOSUL alguns passos a frente.

15

C30  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)
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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.

25 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela 
economia  verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira 
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis, 
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil, 
usado para aumentar o texto sem lhe conferir 
qualidade).  O exagero da objetividade leva ao 
laconismo, comprometendo a  clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo.

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis 
na (quase) totalidade do texto. 0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto.

10

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias.

20 (2)

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de 
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação.

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. 
Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10
D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,0

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Caracterizar  a atual inserção econômica da África no cenário global.

  1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Identificação 
do objeto 

correto

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

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

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

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

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0
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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
Caracterização  das ideias 
com  ligação de causa e 

efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

 
   2. CONHECIMENTO

TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores
                  - 240 (duzentos e quarenta) 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 atual inserção da África no cenário global sinaliza o transcurso de algumas 
importantes mudanças no equilíbrio  de poder  econômico estabelecido no 
Pós-Segunda Guerra Mundial.

10

C2

A África é o terceiro continente  em extensão territorial no globo, com cerca de 30 
milhões de quilômetros quadrados,  cobrindo 20,3% da área total da terra firme do 
planeta. É também o segundo mais populoso, com mais de um bilhão de pessoas, 
representando cerca de um sétimo da população mundial. 

5

C3

Com o final  da  chamada Velha  Ordem  Internacional,  reinante  durante  o 
período  da Guerra  Fria  (1945-1991),  países  como a  China,  a  Índia  e  o 
Brasil, somando-se às ex-metrópoles europeias, como a França e o Reino 
Unido, buscaram estreitar seus laços econômicos com os estados africanos.

10

C4

O  surgimento  de  uma  nova  geografia  comercial,  integrando  países 
desenvolvidos e mercados emergentes à África, evidencia-se pelo grande 
interesses despertado pelo emergente mercado africano. Este é o caso, por 
exemplo de iniciativas como a dos países dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul), o grupo do IBAS (formado pela Índia, pelo Brasil e 
pela África do Sul) e o Fórum de Cooperação China-África (FOCAC).

10

C5

NEPAD é a sigla em inglês para a "New Partnership for África's Development" ou, 
em português, "Nova Parceria para o Desenvolvimento da África".  Sua criação visa 
aumentar a quantidade de investimentos no continente africano, para promover o 
seu  desenvolvimento  de  recursos  humanos  com  foco  em  aspectos  como 
infraestrutura, agricultura e ciência e tecnologia.

10

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

C7

O impacto da inserção da África do Sul nos BRICS  - A inserção da África do Sul 
nos BRICS em abril  de 2011, expandiu o potencial econômico do grupo, fazendo 
com que o continente africano tenha entre as economias emergentes, que agora 
representem o mundo em desenvolvimento em três continentes,  equilibrando assim 
a influência das antigas potências ocidentais.

20

C8

Carência  de  energia  elétrica  -  O  setor  de  energia  elétrica  é  um  dos 
principais  obstáculos  ao  crescimento  africano.  Segundo  dados  da 
Organização das Nações Unidas (ONU), apenas  cerca de um quarto da 
população africana possui acesso à eletricidade, e o consumo de energia 
continua equivalente a apenas um décimo do consumo de outras regiões 
em desenvolvimento no globo terrestre.

15

C9 Carência de transporte  - O setor de transporte carece de investimentos e 
instituições mais  robustas para administrar  os  recursos,  as  operações e, 
principalmente,  a  manutenção  das  estradas.  Aproximadamente  30% das 
estradas africanas são pavimentadas.

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

Algumas
ideias

C10

Instabilidade política e gestão econômica  na Nigéri a -  A Nigéria,  apesar de ser 
rica em petróleo e possuir o maior produto interno bruto (PIB) africano na atualidade, 
é  ainda muito  marcada  por  instabilidade  política,  corrupção  e  má  gestão 
macroeconômica, fato que impacta negativamente no mercado internacional.

10

C11

Agricultura como principal fonte da economia  -  A agricultura continua 
sendo a principal  fonte  de empregos e receitas  de exportação da África 
Subsaariana, respondendo por cerca de 30% do PIB da região localizada ao 
sul do Saara. 

15

C12

Angola e a dependência do petróleo  -  De acordo com dados do Banco 
Mundial,  Angola deverá crescer 7,5% em 2014, porém existe preocupação 
em relação a vulnerabilidade angolana em face da dependência do setor 
petrolífero, diante de um mercado global instável. 

15

C13

Criação da Fórum de Cooperação China-África (FOCAC)  - A criação do 
FOCAC,  em  2000,  foi  fundamental  para  a  institucionalização  e  a 
intensificação das relações sino-africanas,  fazendo com que os chineses 
sejam o principal investidor na África.

20

C14

Acesso  à  telefonia  móvel  -  No  setor  de  tecnologia  da  informação  e 
comunicação,  houve  um  incremento  expressivo  no  uso  de  telefones 
celulares, com 60% da população tendo acesso à cobertura de serviços de 
telefonia móvel.

15

C15

Deficiência  dos  serviços  de  Internet  -   Os  serviços de  Internet  na  África  são 
deficitários  em  termos  de  cobertura.  Além  disso,  existem  apenas  2  milhões  de 
assinantes a provedores de serviços privados de Internet, com cerca de 12 milhões 
utilizando  instalações  públicas  para  acesso.  Uma  maior  expansão  das  redes  e 
outras  opções de  conectividade  contribuirão  para impulsionar  o  desenvolvimento 
econômico e a integração da África aos mercados globais. 

10

C16

Criação do FIA e Tratados com a SACU  - O FIA (Fórum Índia-África) foi criado em 
2008 para ampliar sua presença no continente africano.  No mesmo ano,  a  Índia 
assinou  um  tratado  comercial  preferencial  com  os  países  da   SACU  (União 
Aduaneira  da  África  Austral)  em  áreas  como  agricultura,  comércio,  indústria  e 
infraestrutura, dentre outras.

20

C17

Criação da Cúpula América do Sul-África (ASA) -  A ASA foi inspirada na I Cúpula 
América  do  Sul-Países  Árabes  (ASPA)  e  sugerida  pelo  presidente  nigeriano 
Olusegun Obasanjo por ocasião da visita do Presidente Lula ao país africano em 
2005, a fim de buscar  maior ligação comercial entre os dois lados do Atlântico.

20

C18

Exportações  africanas.  o  comércio  africano  é maioritariamente  dominado  pelo 
rápido aumento das exportações de petróleo e commodities provocado pela subida 
dos preços médios de venda no mercado internacional.  No entanto, esta tendência 
tende  a  encobrir  o  fato  das  exportações  africanas  de  manufaturas(máquinas, 
equipamentos de transporte e matérias-primas processadas, mas excluindo as do 
sector alimentar) - terem praticamente duplicado nos últimos 10 anos.

10

C19

Importações  africanas.   Registra-se  nos  últimos  dez  anos o  aumento  das 
importações  africanas de produtos  chineses,  brasileiros e indianos, com destaque 
para  bens  de  consumo  duráveis  e  não-duráveis  (veículos,  eletrodomésticos, 
alimentos, remédios, etc)

10

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 4,0

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).


