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DPS
CP/ECEME – 2015

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC
2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

  GEOGRAFIA 

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

Analisar  as atuais relações entre o Brasil e os Estados Unidos da América (EUA), nas expressões política e 
econômica, concluindo  sobre  as  mudanças  e  continuidades  da  política  externa  brasileira  em  relação aos  norte-
americanos, a partir de 2003.

 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 como todo. 10

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5
Divisão sem coerência. 0

M10 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

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

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

M11
Análise das ideias com 

ligação de causa e 
efeito.

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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

M13

Elaboração da 
síntese coerente com 

as conclusões 
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

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

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

M15

Conclusão baseada 
nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica).

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

10

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

Na conclusão, menos da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento 2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

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

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas 
ideias

C1
O Brasil e os Estados Unidos (EUA), a partir do início do século XXI, diante de 
um cenário internacional multipolar, adotaram diferentes políticas externas, com 
ritmos de crescimento econômico igualmente distintos. 

5

C2

Os regimes políticos inaugurados em Brasília a partir de 2003 e os existentes 
na  Casa  Branca  no  mesmo  período,  introduziram  mudanças  no  padrão  de 
relacionamento entre esses dois países, ainda que a retórica diplomática tenha 
procurado manter a aparência de continuidade. 

5

C3

As iniciativas tomadas pelas administrações no poder no Brasil a partir de 2003 
indicam a consolidação de uma orientação Sul-Sul mais afastada da esfera de 
influência dos EUA. São exemplos disso a adesão brasileiras ao BRICS (fórum 
formado  por  Brasil,  Rússia  Índia,  China  e  África  do  Sul),  ao  IBAS  (fórum 
formado por Índia, Brasil e África do Sul) e a não adesão ao projeto americano 
de consolidação de uma Área de Livre Comércio para as Américas (AlCA).  

10

C4

Ao  mesmo  tempo,  os  EUA são  o  maior  parceiro  do  Brasil  no  programa 
“Ciências  Sem  Fronteiras”,  bem  como  em  diversos  acordos  bilaterais  nos 
campos da energia, do meio ambiente, da educação, da ciência, tecnologia e 
inovação, da defesa, da cooperação trilateral e igualdade de gênero e combate 
ao racismo, etc.

5

C5

O relacionamento entre Brasil e EUA, recentemente, passou por alguns momentos 
de crise como no caso da espionagem sobre as comunicações brasileiras feita pela 
National  Security  Agency, e  também pelos   posicionamentos  da  política externa 
brasileira em favor de países não-alinhados com os EUA na América do Sul e no 
Oriente  Médio.  Todavia,  Brasil  e  EUA são  países  que  possuem laços  políticos-
estratégicos estreitos desde o final da Segunda Guerra Mundial em 1945.

10

C6

A seguir, serão analisadas as atuais relações entre o Brasil e os EUA, nas 
expressões  política  e  econômica,  concluindo  sobre  as  mudanças  e 
continuidades  na  política  externa  brasileira  em  relação  aos  norte-
americanos a partir de 2003.

5

C7  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. As atuais relações entre o Brasil e os EUA na expre ssão política.

C8

A questão da espionagem governamental . A presidente Dilma Rousseff cancelou 
em 2015 uma visita aos Estados Unidos por causa das denúncias de espionagem 
feitas,  pelo  ex-agente  do  governo  dos  EUA  Edward  Snowden, sobre  suas 
comunicações com assessores,  bem como no que diz respeito à Petrobras e ao 
pré-sal. Dessa forma, houve uma crise  de confiança que afetou o relacionamento 
Brasil-EUA.

15

C9

O fracasso  do  projeto  da  Aliança  para  as  Américas ( AlCA).  O desinteresse 
brasileiro  em apoiar  a  criação  da ALCA colocou os  dois  países  americanos  em 
posições díspares na conferência  de cúpula de Mar del  Plata, em novembro de 
2005. Os brasileiros com a ajuda dos aliados Kirchner, da Argentina, e Chávez, da 
Venezuela  abortaram  o  projeto,  contribuindo  para  um  relativo  afastamento  do 
ideário  democrata  e  liberal  representado  pela  união  econômica  de  todos  o 
continente americano. 

10

C10

A  criação  da  União Sul-americana de Nações  (UNASUL)  e  do Conselho de 
Defesa  Sul-Americano.  Tais  empreendimentos  representariam,  segundo  seus 
promotores, mecanismos de coordenação próprios à região sem influência direta 
dos EUA, fato que sinaliza uma mudança no tradicional alinhamento político com os 
norte-americanos em termos de desenvolvimento, segurança e defesa. 

10

C11

A questão do  programa nuclear do  Irã.   O Brasil,  juntamente com a Turquia, 
tentou um acordo em relação ao programa de enriquecimento de urânio feito pelo 
governo  iraniano.  Os então  presidentes do Brasil,  Luiz  Ignácio  Lula  da Silva,  e 
Mahmoud  Ahmadinejad,  do  Irã,  além  do  Primeiro  Ministro  da  Turquia,  Tyyip 
Erdogan,  estabeleceram  o  acordo  prevendo  que  urânio  iraniano  levemente 
enriquecido seja enviado ao território turco e, em troca, o país receba o produto 
enriquecido a 20%. Na ocasião, a iniciativa brasileira foi de encontro aos interesses 
dos EUA frente ao Irã.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

C12

A diplomacia brasileira sob a influência de governo s sob a administração 
do Partido dos Trabalhadores (PT). A política externa brasileira empreendida 
a  partir  de  2003  priorizou  o  relacionamento  do  países  do  Sul  e  com  os 
chamados  países  emergentes,  em detrimento  do  tradicional  relacionamento 
com os EUA. Com isso, houve um relativo afastamento entre os dois países. 

10

C13

O  problema da intervenção no  Iraque  sem autorização  do Conselho de 
Segurança.  Em 2003, o Iraque foi invadido pelos EUA sem autorização da 
ONU,  após  os  ataques  terroristas  de  11  de  setembro  de  2001  em  solo 
americano. Além disso, o embaixador brasileiro Sérgio Vieira de Mello morreu 
num  atentado  em  Bagdá.   Tais  ações  contrariam  os  princípios  da  não 
intervenção e da soberania seguidos pela política externa brasileira alinhados 
com ideias  de  paz  duradoura  para  todos.  Dessa  forma,  houve  um relativo 
afastamento entre a posição brasileira e o unilateralismo dos EUA no cenário 
internacional.

10

C14

A reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas ( CSNU). Os EUA 
sinalizaram seu apoio ao ingresso seletivo de novos membros, a exemplo da 
Índia  e  do Japão como capazes de assumir  responsabilidades na frente  da 
segurança internacional. O Brasil, membro do BRICs, não recebeu o apoio dos 
EUA necessário ao seu pleito.

10

Conclusão Parcial

C15

Conclui-se  parcialmente  que as  relações  políticas  entre  Brasil  e  EUA foram 
instáveis,  por causa das divergências entre as administrações brasileiras no 
poder,  a  partir  de  2003,  quanto  à  postura  norte-americana  no  cenário 
internacional.

20

a. As atuais relações entre o Brasil e os EUA na expre ssão econômica.

C16

Interdependência econômica.  O comércio de mão dupla de bens e serviços 
entre os EUA e o Brasil quase triplicou na década passada chegando a mais de 
US$ 100 bilhões em 2011. Nos últimos cinco anos, as exportações de bens e 
serviços dos EUA para o Brasil  mais que dobraram, passando de US$ 26,6 
bilhões em 2006 para US$ 62,7 bilhões em 2011, contribuindo para uma maior 
interdependência econômica que aproxima ambos os países.

10

C17

Investimentos  econômicos  diretos  (IED)  no  Brasil.  Os  Estados  Unidos, 
historicamente, tem sido o maior investidor estrangeiro no Brasil, com estoque 
acumulado de mais de US$ 115 bilhões no período. Ao mesmo tempo, tem-se 
registrado tendência consistente de crescimento dos investimentos brasileiros 
nos EUA em setores como siderurgia, energia, alimentos, etc. Assim, registra-
se o aumento da importância do mercado brasileiro para os EUA.

10

C18

Acordos  no  campo  da  aviação.  O Presidente  Barack  Obama  assinou, 
recentemente, o  Acordo sobre Transportes Aéreos,  prevendo o aumento contínuo 
do  estabelecimento  das  linhas  aéreas  entre  os  dois  países.  Em  reciprocidade, 
durante recente visita da Presidenta Dilma Rousseff aos EUA, foi lançada a Parceria 
em Aviação, cujo Plano de Ação abarca projetos de interesse para as indústrias e 
para  as  agências  relacionadas  à  aviação  do  Brasil  e  dos  Estados  Unidos, 
contribuindo para a aproximação dos países em tal área.  

10

C19

Controvérsias na  Organização Mundial de Comércio (O MC). As disputas têm 
envolvido subsídios  domésticos  concedidos  pelos  EUA  a  seus  produtores  de 
algodão, suco de laranja e o aço, bem como os programas de garantias de crédito à 
exportação, considerados incompatíveis com o Acordo de Agricultura e o Acordo de 
Subsídios e Medidas Compensatórias da OMC. Dessa forma, não raro, o Brasil vê 
nos EUA um rival em setores que são importantes para as exportações nacionais.

15

C20

A criação da Comissão Brasil-Estados Unidos para relaç ões Econômicas 
e Comerciais.  Criada em 2011, a  referida  comissão visa facilitar a relação 
Brasil-EUA em  áreas  como  medidas  sanitárias  e  fitossanitárias,  barreiras 
técnicas ao comércio, direitos de propriedade intelectual, etc. Com isso, busca-
se estreitar o relacionamento entre o Brasil e os EUA aumentando a confiança 
entre os dois países no tocante à economia.

10

C21

Priorização  das  relações  bilaterais.   As  relações  bilaterais  Brasil-EUA 
representam apenas 1% do comércio global o que faz com que os governos 
busquem ampliar no período seus mercados na área de inovação tecnológica. 
Existem, porém, diversas barreiras em ambos os países que impedem essa 
área de crescer, principalmente a lei de propriedade intelectual. 

15

C22

Os EUA no âmbito das negociações comerciais multilat erais da Rodada Doha. 
A Rodada Doha,  de acordo com o mandato originalmente acordado em 2001  no 
Qatar, tem por objetivo diminuir as barreiras comerciais, promovendo, dessa forma, 
a liberalização do comércio mundial. Todavia, os interesses brasileiros no campo da 
agricultura,  vide as barreiras sobre o etanol brasileiro,  não raro colidem com os 
interesses  dos  EUA contribuindo  para  que  haja  divergência  quanto  ao  melhor 
caminho a ser seguido nas negociações.

10
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Conclusão Parcial

C23

Conclui-se  parcialmente  que  mesmo mantendo uma intensa  troca comercial 
com os  EUA, o  Brasil  enfrentou dificuldades com as formas americanas de 
protecionismo  comercial,  muitas  vezes  tendo  que  se  socorrer  de órgãos 
internacionais como a OMC para derrubar tais medidas. Com isso, as relações 
no campo econômico são constantes, mas dependem dos interesses em jogo.

20

C24  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

C25

As relações políticas e econômicas entre o Brasil e os EUA, nesse início de 
século XXI, oscilaram devido, respectivamente, a momentos de crise entre os 
dois governos e a conflitos de interesses travados entre grupos empresarias e 
setores da economia de ambas as nações. 

10

C26

Em  síntese,  houve  um  processo  marcado  por  desconfianças  e  suspeitas 
recíprocas  tanto  nas  relações  políticas  causadas  por  divergências  quanto  à 
eventual  postura  unilateral  dos  EUA no  cenário  internacional.  Apesar  das 
relações comerciais entre Brasil e EUA serem constantes elas ainda são fracas 
diante do tamanho das duas economias, respectivamente, a 7ª e a 1ª economia 
do mundo.

20

C27

Independentemente  das  recentes  divergências  políticas  e  do  conflito  de 
interesses na economia, Brasil e Estados Unidos têm mantido no período um 
bom  relacionamento  comercial  e  um  intenso  diálogo  que  se  destaca  pelo 
intercâmbio entre cidadãos, cientistas, empresários, militares, sem mencionar o 
longo histórico de relacionamento entre os dois Estados que precede o atual 
período. 

20

C28

A análise das relações entre o Brasil e os EUA, a partir de 2003, indica que, 
com exceção de curtos períodos e por razões específicas, os interesses reais 
que  podem  promover  uma  efetiva  aproximação  em  âmbito  continental 
permanecem ativos e precisam ser fomentados. 

10

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO 

(3)

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

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

0 (1)

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

10

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

20 (2)

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

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 
do leitor.

25 (2)

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto.

10

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

20 (2)
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(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de 
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação. 

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

0 (1)

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

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO (600 escores = Nota 6,00) 600 6.00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Caracterizar  o desempenho do setor industrial brasileiro, destacando o atual processo de desindustrialização no 
Brasil.

  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

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

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

 * A critério do oficial responsável pela correção,  caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estab elecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver 
menos de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas 
ideias

C1
O setor industrial brasileiro começou a crescer somente a partir da década 
de  1950  e  nos  anos  70,  80  e  90,  embora  tenha  estagnado  em  certos 
momentos de crise econômica, apresentou uma grande melhoria.

10

C2
A indústria brasileira tem importância crucial no país por ser um setor que 
exige considerável investimento financeiro, por produzir os bens de maior 
valor da economia e empregar milhões de brasileiros.

10

C3
A industrialização  brasileira  ainda  não  ocorre  de  maneira  homogênea, 
portanto certas regiões são densamente industrializadas, enquanto outras 
são totalmente desprovidas desse tipo de atividade econômica. 

10

C4
A indústria  brasileira  produz:  bens  de  consumo duráveis  (automóveis  e 
eletrodomésticos),  bens  de  consumo  não  duráveis  (farmacêutica  e 
alimentícia) e muitos outros.

10

C5
A Indústria  de  Base  compreende  a  siderurgia,  a  metalurgia  e  o  setor 
petroquímico.  A  Indústria  de  Transformação  produz  máquinas  e 
equipamentos. 

10

C6
A 3ª Revolução Industrial iniciada a partir do século XXI, aplica tecnologias 
poupadoras  de  mão  de  obra,  surgindo  na  atualidade  o  termo 
desindustrialização.

10

C7
O  Brasil  está  vivendo  um  processo  de  desindustrialização,  mas  não 
aproveita seus empregados e sim os demite, ocasionando um desemprego. 

10

C8
Neste  trabalho,  será  caracterizado  o  desmpenho  do  setor  industrial 
brasileiro, destacando o atual processo de desindustrialização no Brasil.

5

C9 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

C10

Produção industrial no Brasil:  Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e  Estatística  (IBGE),  em  um  ano  (Maio  de  2014  a  Maio  de  2015)  a 
produção industrial brasileira caiu 5,3% e somente no 1º semestre de 2015 
caiu 6,3 %.

10

C11
Desempenho   industrial    nos Estados mais industrializados em 2015  :   
Houve uma retração em São Paulo de 8,6%, em Minas Gerais de 7,5%, no 
Rio de Janeiro de 4,6% e no Rio Grande do Sul de 11,7%.

10

C12 Emprego Industrial  no Brasil:  Houve um recuo (taxas de redução)  de 
1,4% em 2012, de 1,1% em 2013, de  3,2% em 2014 e de 5,8% em 2015.

10

C13
Emprego   por Classes   Industria  is (em 2015)  :   Indústria em Geral: taxa de 
redução de 5,0%. Indústria Extrativa Mineral:  taxa de redução de 4,4%. 
Indústria de Transformação: taxa de redução de 5,0%.

10

C14
Custo  Brasil:  A  infraestrutura  brasileira  deficiente(oferta  de  energia, 
transportes,  comunicações e mercado) gera um custo muito alto  para a 
indústria.

10

C15 Tributos  trabalhistas:  Os  tributos  trabalhistas  cobrados  pelo  governo 
brasileiro impactam negativamente na produção industrial.

10

C16 Taxa de câmbio:  Em 2015, o dólar para R$3,50 causando problemas para 
a indústria que utiliza insumos importados.  

10

C17
Produto Interno Bruto (PIB):  A indústria tem grande participação no PIB 
brasileiro. O fraco desempenho atual da indústria foi um dos responsáveis 
pela projeção negativa do PIB atual (menos 1,9%).

10

C18 Impostos  governamentais:  Os  elevados  impostos  nos  três  níveis  de 
governo geram custos muito alto para a indústria brasileira.

10

C19
Plano de Proteção ao Emprego:  O Plano pretende evitar um corte nos 
postos de trabalho.Foi rejeitado pelas empresas e sindicatos ligados aos 
diversos setores industriais.

10

C20
Política  Econômica:  A política  econômica do  governo atual,  totalmente 
desconectada dos interesses da indústria em geral, provoca uma recessão 
e, em consequência um alto índice de desemprego conjuntural.

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

Algumas
ideias

C21
Incentivos fiscais:  A indústria automobilística e da chamada “linha branca” 
experimentarão um período com isenção de impostos, garantindo assim o 
volume de empregos, face a demanda do comércio.

10

C22
Desemprego:  Todos  os  segmentos  da  indústria  brasileira  estão  em 
recessão  e  os  índices  de  desemprego  altíssimos.  Em  maio  de  2015, 
ocorreu a 5ª queda consecutiva do emprego no Brasil.

10

C23

A  s retrações econômicas da indústria:   Provocam uma série de consequências 
consideravelmente  ruins,  tai  como o  aumento  da  demissão  de  trabalhadores,  a 
elevação dos preços de produtos para compensar as perdas financeiras que pode 
ocasionar a inflação, a queda da arrecadação de impostos devido a diminuição das 
vendas do comércio e, também, e sobretudo no Brasil, a redução da capacidade de 
funcionamento das três esferas de governos.

10

C24

Riquezas do Brasil:  A indústria é muito importante na produção de riquezas do 
Brasil, mensurada no Produto Interno Bruto (PIB). Como exemplo, podemos citar o 
ano de 2009, em que o PIB brasileiro atingiu cerca de 3,14 trilhões de reais e a 
indústria havia sido responsável por 25,4% de todo esse valor.O agronegócio, cuja 
cadeia  começa  nas  fábricas  de  tratores,  de  adubos  e  de  ração  animal,  é 
responsável por cerca de um quarto do PIB nacional.  Por fim, as exportações de 
produtos industrializados e de produtos básicos ou matérias-primas (commodities) 
também influem na riqueza de qualquer nação.

10

C25

Desindustrialização no Brasil:
De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), a 
desindustrialização aconteceu nas economias avançadas depois que elas atingiram 
uma “renda per capita” na faixa dos US$ 19 mil. No Brasil, o processo começou 
quando ele estava em US$ 7,5 mil.  Nesse sentido, o problema não é que o Brasil 
caminhou  para o  setor  de serviços.  Os que  mais  crescem são os atrasados:  o 
financeiro, de vigilância, comunicação, que não geram tanto emprego de qualidade.

10

C26
Usando outra metodologia, o  diagnóstico é ainda mais dramático: em agosto, a 
FIESP concluiu que a importância da indústria brasileira voltou para níveis dos anos 
50.

5

 C27 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)

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 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 – 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).


