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                                                              DPS
CP/ECEME – 2015

         FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO         
AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO

  

 GEOGRAFIA

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

Analisar  o  atual  modelo  de  desenvolvimento  adotado  pela  China,  nas  expressões  política  e  econômica, 
concluindo  sobre a sua importância para o protagonismo asiático no século XXI.                                                       

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 3
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3

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

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8 Elaboração das 
conclusões parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 
correto

M9 Divisão do todo em 
partes coerentes.

Totalmente. 20
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10
Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5

Divisão sem coerência. 0

M10
Identificação da 

coerência das ideias 
com o objeto.

Totalmente. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

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

M11
Análise das ideias 

com ligação de causa 
e efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

M13

Elaboração da 
síntese coerente com 

as conclusões 
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

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

M15

Conclusão baseada 
nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento

2

 Ideias sem suporte. 0
M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

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

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

 * A critério do oficial responsável pela correção,  caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estab elecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver 
menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas 
ideias

C1
A  China,  nesse início  de  século  XXI, adota  um modelo  de desenvolvimento, 
chamado  de “economia  socialista  de  mercado”, que  combina  liberalização 
econômica com forte controle político do Estado sobre a produção.

10

C2

A China, localizada no continente asiático, é a terceira maior nação em extensão 
territorial e a maior população do globo  com mais de 1,3 bilhões de indivíduos, 
fatos que associados ao crescimento médio de 9% nos últimos trinta anos a torna 
aspirante ao posto de grande potência no cenário mundial.

10

C3

O socialismo de mercado chinês teve início no final da década de 1970, quando 
Deng  Xiaoping  implantou  a  política  das  quatro  modernizações  (agricultura, 
indústria,  ciência e tecnologia e forças armadas)  no país.  Uma das principais 
medidas foi  a abertura  da economia chinesa ao mercado econômico exterior. 
Porém, o Partido Comunista Chinês (PCCh) continuou controlando rigorosamente 
a  política  chinesa.  Após  as  reformas,  a  China  obteve  um  grande  salto  de 
desenvolvimento econômico. 

15

C4

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês atingiu US$ 10,4 trilhões ou 63,35 trilhões de 
iuanes em 2014 (com crescimento de 7,4%), fazendo deste país a segunda maior 
economia  do  mundo,  depois  dos  Estados  Unidos  da  América(EUA),  o  que 
representa atualmente cerca de 15% da economia mundial.

10

C5
A seguir, será analisado o atual modelo de desenvolvimento adotado pela China, 
nas expressões política e econômica, concluindo sobre sua importância para o 
protagonismo asiático no século XXI.

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%)

Ide ias

a. O atual modelo de desenvolvimento adotado pela China  na expressão 
política

C7

A forma de governo da China. O Partido Comunista Chinês (PCC) representa 
um regime de partido único com forte controle estatal sobre a economia e a 
sociedade,  dessa forma o país  criou um peculiar modelo  que concilia  forte 
controle estatal com fomento da competitividade nos moldes capitalista.

10

C8

O  controle  governamental  dos  salários  e  regras  trab alhistas .  A  China 
impede movimentação sindical e, com isso, mantém o custo reduzido da mão 
de obra (os salários são baixos se comparados aos praticados no Ocidente). 
Essa política explica, em parte, o fato dos produtos chineses estarem entre os 
mais baratos do mundo  e, por conseguinte, seus altos índices de exportação.

10

C9

A  política  externa  multilateral .  A  China  destaca-se  pela  participação  nos 
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e no mercado global via 
presença na Cooperação Econômica Ásia-Pacífico(APEC),  junto com Japão, 
Austrália,  Rússia,  Estados  Unidos,  Canadá,  Chile  e  outros  países.  Dessa 
forma, a China procura exercer uma influência política através da atuação em 
vários fóruns expandindo seus interesses globalmente.

10

C10

O modelo de “um país, dois sistemas”.   A  assembleia nacional da China 
aprovou uma lei anti-secessão e Pequim propõe o conceito de "um país, dois 
sistemas": o socialista no continente e o capitalista em Taiwan. Em tese, isso 
permitiria a Taiwan ser incorporada à China, mas adotar sua política econômica 
e manter suas instituições com relativa autonomia. 

5

C11

A  atual  política  de  defesa.   A China,  segundo  dados  do  Stockholm 
International  Peace  Research  Institute (SIPRI),  já  alcança  o  segundo  lugar 
mundial  em  investimentos  no  setor  bélico  com  forças  armadas  de  grande 
capacidade ofensiva. Dessa forma, a China emprega uma política de defesa 
capaz de dotar de meios suas forças armadas a fim de ser capaz de projetar 
poder militar no seu entorno asiático e até mundialmente.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Ide ias

C12

A participação na Conselho de Segurança das Nações Un idas (CSNU).  A 
China é um dos G-5, isto é, países com poder de veto no CSNU. Dessa forma 
possui grande poder decisório nessa que é o principal organismo internacional 
da atual arquitetura de poder mundial.

10

C13

A doutrina  e  ideologia  política.  A China,  após  1949,  organizou-se 
politicamente  nos  moldes  comunistas  com  coletivização  das  terras, 
nacionalização das  empresas  estrangeiras e  controle   estatal  da economia, 
com  Mao  Tsé  Tung  como  dirigente  supremo.  Dessa  forma,  inicialmente, 
buscou  um  modelo  de  desenvolvimento  que  se  opunha  a  algumas  das 
principais potências do sistema internacional.

10

C14

 A adoção  de  reformas  políticas.  O atual  governo  vem anunciando  uma 
ampla agenda de reformas políticas como no caso da flexibilização da política 
de filho único, em vigor desde 1979 e o fim dos campos de trabalho forçado 
para o cumprimento de penas. Busca reduzir o universo dos crimes sujeitos à 
pena  de  morte.  Dessa  forma,  sinaliza  uma  relativa  adesão  à  regimes 
internacionais de influência ocidental.

5

C15

A  reaproximação  com  o  Japão.   O  governo  da  China  concorda  em 
retomar o diálogo político e diplomático com o Japão, embora ainda exista 
disputa  sobre  a  posse  das  ilhas  Diaoyu/Senkaku.  Dessa  forma,  isso 
corrobora  o  projeto  chinês  de  se  fortalecer  politicamente  na  região  do 
pacífico e na Ásia como um todo.

5

C16

A  questão  de  Taiwan.  A  China  Popular  considera  Taiwan  uma  província 
rebelde,  que é  uma parte inalienável do seu território.  Todavia,  Taiwan tem 
governo próprio, eleito democraticamente, instituições independentes, moeda 
nacional, forças armadas, participa ativamente do comércio internacional e é 
membro da APEC. Dessa forma, a situação política permanece tensa e instável 
na região o que pode dificultar o protagonismo chinês no continente asiático. 

5

C17

O domínio  sobre o Tibet.  O domínio  chinês  sobre  as províncias  do Tibet 
nunca  foi  aceito  pelos  budistas  tibetanos  que  buscam  autonomia  é  são 
apoiados pela  opinião pública  internacional.  Ao mesmo tempo,  os  chineses 
investem na região como no caso da construção da “ferrovia do teto do mundo” 
ligando Golmud (China) à Lhasa, capital  tibetana, adotando uma política de 
integração de potencias separativas ao seu território.

5

Conclusão Parcial

C18

Conclui-se, parcialmente, que a China adota uma ditadura ou regime de partido 
único  que  desenvolve  um modelo  político  altamente  centralizador  no  plano 
interno,  contudo  vêm  apresentando  sinais  de  adequação  ao  sistema 
internacional  participando  ativamente  de  blocos  e  fóruns  que  fortalecem  o 
continente asiático como um todo e, ao mesmo tempo, têm intuito de projetar 
internacionalmente sua influência política.

15

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. O atual modelo de desenvolvimento adotado pela C hina na expressão 
econômica

C20

O estabelecimento  de  Zonas  Econômicas Especiais  (ZE E). As  ZEE são 
plataformas de exportação que oferecem um modelo de acumulação centrado 
na mão de obra e terras baratas, bem como isenção tributária aos investidores 
estrangeiros. Dessa forma, atraiu capital e tecnologia estrangeiras para o seu 
território aumentando as exportações e a assimilação de novas tecnologias por 
parte da China.

10

C21

Os  investimentos  estatais  em  infraestrutura.  A  construção  de  rodovias, 
ferrovias, aeroportos e prédios públicos, bem como a construção da hidrelétrica 
de  Três  Gargantas,  a  maior  do  mundo,  tem  gerado  maior  capacidade  de 
articulação  territorial,  empregos  e  energia  para  as  indústrias  e  habitantes, 
contribuindo para a manutenção do grande crescimento econômico chinês.

10

C22

A disciplina  alicerçada  na  competição.  A mão  de  obra  chinesa  é  muito 
disciplinada se comparadas aos congêneres ocidentais e imbuída da vontade 
de competir e ganhar mercados no exterior pois isso reforça a indústria local e 
o mercado de trabalho permanece pujante. 

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Ide ias

C23

A grande concentração regional da produção. O modelo econômico chinês 
criou duas regiões bem distintas no país. O interior, que abrange a maior parte 
do  território,  onde  predomina  uma  economia  planificada  e  com  um  ritmo 
pequeno  de  crescimento.  A zona  ou  faixa  costeira,  que  abrange  algumas 
cidades  ou  áreas  especiais,  onde  predomina  uma  economia  de  mercado 
dinâmica com enormes investimentos  norte-americanos e  japoneses.  Dessa 
forma, existem ainda grandes desigualdades sociais e regionais no continente 
chinês.

10

C24

O forte incentivo à industrialização. A China passou, ao longo das décadas 
de 1980 e 1990, de um país de industrialização planificada e concentrada na 
indústria de base para ser o país do Sul mais industrializado e com poder de 
consumo, superando inclusive o Brasil,  contribuindo para que venha a ser a 
grande potência econômica do século XXI.

5

C25

A política de desvalorização monetária.   A política cambial é voltada para a 
desvalorização do Yuan, objetivando o aumento das exportações, contribuindo 
para o aumento da industrialização do país e permitindo aos chineses acumular 
as maiores reservas de capital estrangeiro no mundo.

10

C26

O  crescimento  da  renda  per  capita.  O  crescimento  da  renda  per  capita 
influenciou no aumento do poder econômico dos chineses e, por conseguinte, o 
aumento do mercado consumidor  interno.  Dessa forma, a China se torna um 
dos países mais atrativos para novos investidores estrangeiros.

10

C27

A liberalização do comércio exterior.  Esse foi  um fator importante para o 
crescimento  econômico  do  país,  tendo  as  medidas  de  liberalização  do 
comércio  aceleradas  após  o  ingresso  do  país  na  Organização  Mundial  do 
Comércio(OMC) em 2001. Dessa forma, a China passa a se adequar mais às 
regras  internacionais  e  às  soluções  de  controvérsias  o  que  trouxe  mais 
confiabilidade ao país no cenário internacional. 

10

C28

O  grande  mercado  de  commodities.  A  China  é  grande  importadora  de 
petróleo, ferro, soja, cobre, algodão,etc fato que contribui para que os chineses 
estreitem laços econômicos com países localizados  em todos os continentes 
do ecúmeno terrestre.

10

Conclusão Parcial

C29

Conclui-se,  parcialmente,  que  o  poder  econômico  da  China  foi  projetado 
globalmente devido  a  elementos  como rápido  crescimento  econômico,  ao 
aumento da renda per capita e  ao crescimento do investimentos em diversos 
países do entorno asiático e do mundo. 

15

C30  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

C31

O dinamismo da economia chinesa e o aumento da sua importância política no 
atual sistema internacional têm atraído cada vez mais a atenção principalmente 
devido à sustentação de seu crescimento em um período em que a maior parte 
do mundo tem vivenciado um crescimento econômico mediano.

10

C32

Em síntese, as reformas econômicas na China geraram consequências dentro 
e fora de seu território.  Em relação à situação política do país,  as reformas 
deram origem a um amplo mercado de trabalho, como os donos de comércio, 
prestadores de serviços privados, empresários urbanos e rurais, gerando um 
maior consumo e investimentos no país. Muitos autores chegar a destacar que 
o crescimento da China e, por conseguinte da Ásia, estão criando a nova era 
do pacífico com a hegemonia asiática no cenário internacional.

20

C33

A ampliação da atuação da China em vários tipos de mercados fomentou a 
cooperação  econômica  com  vários  países,  com  o  intuito  de  aumentar  as 
exportações – considerada a principal fonte de renda para o Estado. Com isso, 
a  China  obteve  matérias-primas  e  equipamentos  para  suas  produções 
industriais; alimentos para sua população de mais de 1,3 bilhões de pessoas, 
além  de  adquirir  produtos  tecnológicos.  Essas  demandas  chinesas  por 
matérias-primas, alimentos e produtos tecnológicos propiciaram, por sua vez, 
uma maior interdependência econômica com o Reino Unido, a Rússia e o Brasil 
e os EUA. 

20



5

C34

Por fim, é importante  destacar  que a China,  na condição de segunda maior 
economia do mundo, ampliou sua participação internacional após as reformas 
econômicas de Deng Xiaoping, promovendo mudanças em todo o mundo, uma 
vez que sua população de mais de 1,3 bilhões de pessoas passou a integrar o 
sistema mundial de produção e consumo. Neste sentido, é possível afirmar que 
a presença da China no sistema econômico e político mundial faz com que o 
continente asiático também adquira uma papel central no jogo de poder que 
caracteriza o atual  sistema internacional.

10

C35  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
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   2ª         Q  UE  S      T  Ã      O    (Valor 4 ,0)

Apresentar as principais migrações internacionais de brasileiros (emigrações), a partir da crise econômica ocorrida 
no Brasil na década de 1980, para os Continentes Americano, Europeu e Asiático.

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  Emigração significa deixar um país pelo outro, isto é, sua terra natal por 
outra.

10

C2

 A  crise  econômica  dos  anos  1980,  com  uma  inflação  alta,  queda  do 
Produto  Interno  Bruto(PIB)  e  perda salarial,  provocou  desemprego e  fez 
com que muitos brasileiros deixassem o país. A crise atual é similar àquela 
ocorrida em 1980.

10

C3
 A década de 1980 inaugurou uma nova etapa da história da migração ou 
da mobilidade  espacial  da  população brasileira.  O Brasil,  nessa década, 
tornou-se um país de emigração.

10

C4 O  primeiro  fluxo  de  emigrantes  brasileiros  se  dirigiu  para  os  países 
fronteiriços, sendo o Paraguai o que mais recebeu brasileiros.

10

C5
A partir das décadas de 1980 e 1990, com as crises econômicas, o destino 
principal passou a ser os Estados Unidos da América(EUA), a Europa e o 
Japão.

10

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

 Emigrações de brasileiros para o Continente Americ ano:

C7 Cerca  de  350  mil  brasileiros  foram  para  o  Paraguai,  a  partir  de  1980, 
atraídos pelo baixo preço da terra. Ficaram conhecidos como “brasiguaios”. 

10

C8
Os  "brasiguaios"  são  brasileiros  que  exercem  atividades  agrícolas, 
principalmente  na produção de soja,  geralmente  esses produtores detém 
um bom nível de vida. 

10

C9
 Produtores brasileiros ocuparam 35% das terras destinadas ao cultivo de 
arroz, na Argentina, sendo que mais de 30 mil brasileiros foram trabalhar em 
Buenos Aires, após a crise de 1980.

10

C10 Instalaram-se  nas  terras  férteis  da  Bolívia,  aproximadamente  200 
fazendeiros, a partir de 1980.

10

C11 No Uruguai, após a crise de 1980, cerca de 3000 brasileiros emigraram para 
criar gado e produzir arroz.

10

C12 Na  Venezuela,  nas  Guianas  e  no  Suriname  mais  de  50  mil  brasileiros 
emigraram para garimpar ouro e diamante, a partir de 1980.

10

C13 Os EUA foi o país mais procurado pelos brasileiros nas décadas de 1980 e 
1990.

10

C14 Estima-se que em torno de 330 mil brasileiros emigraram para as cidades 
de Miami, Nova York e Boston, após a crise de 1980.

10

C15 Em meados  de 2003,  os  EUA absorveram 800 mil  brasileiros,  liderando 
assim a fuga por melhores condições de vida.

10

C16 No Paraguai, no período de 2001 a 2010, em torno de 500 mil passaram a 
exercer atividades agrícolas, na produção de soja.

10

C17
 A partir de 2010 e até os dias atuais, houve um considerado aumento do fluxo 
de  emigração  de  brasileiros  para  os  EUA,  Austrália,  Alemanha  e  países 
asiáticos. 

10

C18 Hoje, em toda a América, os EUA, pela força de sua economia, é o principal 
país receptor de imigrantes (23,8% do total).

10

C19
Dentre  os  países  latino-americanos,  moram  no  exterior  atualmente,  em 
torno de 3 milhões de brasileiros, majoritariamente nos EUA (1,2 milhões), 
Paraguai (500 mil), Argentina e Bolívia somam cerca de 50 mil brasileiros..

10

 Emigrações de brasileiros para os Continente Europ eu e Asiático:

C20  A partir das décadas de 1980 e 1990, com as crises econômicas no Brasil, 
o destino principal passa a ser EUA, Europa e Japão.

10

C21  Em torno de  150 mil brasileiros  (descendentes de japoneses) emigraram 
para o Japão, seja para estudar ou trabalhar.

10

C22  Em 2003, viviam no Japão, 455 mil brasileiros. Em Portugal, Alemanha e 
Espanha cerca de 210 mil brasileiros. 

10

C23
 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) atribui a preferência 
dos brasileiros por Japão e países do sul da Europa à existência de laços 
históricos e redes sociais consolidadas.

10

C24

 A partir de 2010 e até os dias atuais, houve um considerado aumento do fluxo 
de  emigração  de  brasileiros  para  os  EUA,  Canadá,  Austrália,  França, 
Alemanha  e  países  asiáticos.  A  estabilidade  econômica  e  oferta  de 
oportunidades desses países, nos últimos anos, motivou a emigração.

10

C25  Entre 2010 e 2015, o fluxo de emigrantes para a Itália, Portugal e Espanha 
decresceu, devido o alto custo de vida e economia em crise nesses países.

10

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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 3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC/
ALUNO 

(3)

(A)  COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
  

A1: Desenvolvimento incompreensível,  incoerente, ilógico 
ou contraditório  devido à inexistência de articulação de 
ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2:Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível, 
embora fragmentado, com má articulação de ideias.  Há 
contradições  que não dificultam  a  compreensão, 
coerência  e  lógica  global,  mas  registram dificuldade  de 
compreensão localizada.

5

A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico  e 
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas 
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

10 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos 
frequentes do leitor. 0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10

B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor. 15 (2)

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto.

10

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias. 15 (2)

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 5 (4)
E4: Regência. 5 (4)

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
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2015
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).


