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  FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC
2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

                                                                                         
HISTÓRIA 

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

Comparar  os movimentos fundamentalistas do Levante (Hamas, Hesbollah) com os da Ásia Central (Talibã), entre 
os  anos  de 1990  e  2014,  considerando  os  seguintes  fatores:  Formação,  Motivação,  Território  e  Áreas  de  atuação, 
Organização Política e Religiosa, Afinidade e Antagonismo, Apoios Interno e Externo,  concluindo  sobre os possíveis 
reflexos de suas atuações, para a estabilidade atual do Oriente Médio.

 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%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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

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
A estabilidade atual do Oriente Médio depende de fatores diversos, entre os 
quais,  a  atuação  de  movimentos  fundamentalistas  do  Levante  (Hamas  e 
Hesbollah) e da Ásia Central (Talibã).

5

C2
A criação do Estado de Israel,  em 1948, como reflexo do final  da II  Guerra 
Mundial, tem sido uma das responsáveis pela instabilidade política no Oriente 
Médio.

5

C3

Em defesa da causa Palestina, contra a existência do Estado de Israel, surgiu o 
movimento da Al Fatah (Vitória ou Conquista) a partir de palestinos localizados 
no Egito. Em 1964, surgiu a Organização para a Libertação da Palestina (OLP). 
Posteriormente  surgiram,  na  Faixa  de  Gaza  o  Hamas  (Movimento  de 
Resistência Islâmica), e no Líbano o Hesbollah (Partido de Deus).

10

C4

O  fundamentalismo  religioso  é  um  movimento  que  prega  o  retorno  aos 
princípios fundamentais da fundação de uma determinada religião e se revela 
como  fonte  de  intolerância,  na  qual  a  visão  do  outro  (outra  religião  ou 
sociedade)  é  analisada sob a  ótica  de  ameaça,  símbolo  do mal,  que pode 
fragilizar a verdade que o fundamentalista considera em seu discurso.

5

C5

A seguir, serão comparados os movimentos fundamentalistas do Levante 
(Hamas  e  Hesbollah)  e  da  Ásia  Central  (Talibã),  e  como  conclusão 
evidenciar os possíveis reflexos das atuações desses movimentos para a 
estabilidade atual do Oriente Médio.

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. Movimento Fundamentalista do Levante (Hamas, Hes bolah)

C7

FORMAÇÃO -  Hesbollah (Partido de Deus) foi criado em 1982 e o Hamas 
(Movimento de Resistência Islâmica) em 1987, cresceram de importância 
no  final  dos  anos  80,  como  movimentos  de  cunho  religioso-político, 
desenvolvendo atividades militares e ações terroristas, na região do Oriente 
Médio.

15

C8

MOTIVAÇÃO – Esses dois grupos tem em comum a causa de condenação 
da existência do Estado de Israel e a retirada dos judeus da Palestina. No 
caso do Hamas, a criação de um Estado Nacional Palestino. Esse objetivo 
é causa de conflitos no Oriente Médio.

15

C9

TERRITÓRIO E ÁREA DE ATUAÇÃO -  Atuam em países de língua árabe. 
O Hamas na Faixa de Gaza e Cisjordânia especificamente, e o Hesbollah 
tem sua região de operação no Sul do Líbano. Com isso, o envolvimento 
em conflitos  no Oriente  Médio  tem sido  uma constante.  Têm atuado na 
Europa  provocando  atentados  terroristas  em  nome  de  uma  pretensa 
“Guerra Santa”.

10

C10

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-RELIGIOSA – São movimentos que utilizam a 
religião  islâmica  com  pano  de  fundo  para  suas  atividades  políticas  e 
militares, considerando a grande massa de muçulmanos no Oriente Médio. 
Recentemente, o Hamas foi eleito para compor com o Fatah a Autoridade 
Nacional Palestina.

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

Ideias

C11

AFINIDADE  E  ANTAGONISMO –  Tanto  o  Hamas  quanto  o  Hesbollah 
possuem certa identidade de propósito, no caso a causa palestina e o ódio 
declarado a Israel,  além de professarem a mesma religião.  Contudo,  as 
diversas vertentes dentro da própria religião (Xiitas, Sunitas e outras), não 
permitem uma conjugação de esforços efetiva para concluir seus objetivos.

10

C12

APOIO EXTERNO E INTERNO – Na região do Oriente Médio esses movimentos 
são apoiados por países de religião islâmica como o Irã e a Síria. Internamente, as 
disputas pela hegemonia de determinada facção não permite que haja uma unidade 
total em seus objetivos político-religiosos.

10

Conclusão Parcial

C13

A existência, no Oriente Médio, de grupos radicais islâmicos como o Hamas 
e  o  Hesbollah,  tem  levado  instabilidade  ao processo  de paz na  região. 
Mesmo entre  suas  vertentes  mais  importantes,  xiitas  e  sunitas,  existem 
divergências  de  procedimento  que  dificultam  um  processo  efetivo  de 
equilíbrio político nessa mesma região.

20

b. Movimento Fundamentalista da Ásia Central (Talib ã)

C14

FORMAÇÃO –  O  Talibã  é  um  movimento  islamita  sunita  extremista 
nacionalista  que  surgiu  durante  a  Guerra  Fria  em  reação  à  ocupação 
soviética no Afeganistão entre 1979 e 1989. Diferentemente do movimento 
do  Levante  (Hesbollah  e  Hamas)  o  Talibã  atua  preferencialmente  no 
Afeganistão e, em parte, do Paquistão. Sua regionalização se prende ao 
fato de ser um movimento para dentro da região periférica do Oriente Médio 
com uma proximidade à Ásia Central.

15

C15

MOTIVAÇÃO –  A ideia  básica  que  traça  o  objetivo  do  grupo  Talibã  é 
estabelecer  um  governo  cujo  regime  está  baseado  na  lei  islâmica,  na 
Charia, que determina a total submissão à vontade de Alá. O que difere dos 
movimentos existentes no Levante é o radicalismo com o qual aplica os 
preceitos religiosos do Islamismo.

15

C16

TERRITÓRIO  E  ÁREA DE ATUAÇÃO -   O  movimento  da  Ásia  Central 
(Talibã) tem como região de atuação o território do Afeganistão e parte da 
região  do  Paquistão.  Ao  contrário  do  Hamas  e  do  Hesbollah,  o  Talibã 
tornou-se  um  grupo  homogêno  no  Afeganistão,  impondo  seu 
fundamentalismo a toda população. Não possui uma projeção para atuação 
fora do seu território como os outros dois movimentos.

10

C17

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-RELIGIOSA   –  O Talibã  utilizando  a  religião 
islâmica como fator de importância para estabelecer um governo de fundo 
religioso governou o Afeganistão de forma radical,  a partir  da década de 
1990, até o confronto com as Forças de Coalizão, lideradas pelos Estados 
Unidos da América(EUA). Atualmente, tem seu poder de atuação restrito o 
que o diferencia dos outros movimentos. Entretanto, ainda contribuem para 
agravar a situação de estabilidade na região do Oriente Médio.

10

C18

AFINIDADE E ANTAGONISMO – O Movimento Talibã mesmo professando 
a mesma religião dos movimentos do Hamas e do Hesbollah se rivaliza aos 
mesmos pelo radicalismo de suas ações e pelo apoio que fornece a grupos 
terroristas  como  a  Al  Qaeda,  que  protagonizou  o  atentado  às  Tôrres 
Gêmeas e Pentágono nos EUA, em 2001.

10

C19

APOIO EXTERNO E INTERNO – Durante a ocupação sóviética recebeu 
apoio em meios militares do próprio EUA. Posteriormente, para desenvolver 
suas  ações  e  manter  seu  governo,  além  de  receber  recursos  de 
simpatizantes  como  o  Irã,  explorou  a  produção  de  ópio,  cuja  venda  é 
altamente lucrativa no Ocidente.  Não conta com apoio de  outros  países 
árabes como o Hesbollah e o Hamas.

10

Conclusão Parcial

C20

Tanto o Hamas e o Hesbollah e o Movimento Talibã possuem pontos de 
convergência  entre  os  quais  o  principal  é  a  religião.  Suas  atividades, 
mesmo que  diferentes  em  seus  objetivos  concorrem para  uma possível 
desestabilização da região do Oriente Médio.

20

C21  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C22

Tanto a atuação dos movimentos do Hamas e Hesbollah e do Talibã tem 
concorrido para a situação de imprevisibilidade de paz e estabilidade no 
Oriente Médio. O seu fundamentalismo, desde 1990. tem gerado processos 
de radicalização político-religiosa na região.

15
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C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C23

O Hamas e o Hesbollah no Oriente Médio e o Talibã na Ásia Central tem 
suas  formas  de  atuação  calcadas  no  emprego  do  terrorismo,  no 
fundamentalismo religioso e na dominação de seus territórios subjugando a 
população existente nessas áreas.

15

C24
As lutas que ocorrem no Oriente Médio são extremamente fratricidas, com 
embates  entre  xiitas  e  sunitas  desses  movimentos,  que  divergem  em 
determinados aspectos na interpretação da lei islâmica.

15

C25

 As soluções para um efetivo equilíbrio na paz do Oriente Médio, passam 
pela  efetiva  ação  de  combate  e  controle  desse  radicalismo  religioso 
preconizado  por  esses  movimentos.  Tanto  Hamas,  Hesbollah  e  o 
Movimento Talibã não permitem, pelo seu modo de atuar, que acordos e 
negociações  sejam  levadas  a  bom  termo  para  o  equilíbrio  político  e 
econômico no Oriente Médio.

15

C26  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.
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RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar  os interesses estratégicos da República Popular da China (RPC), em relação às diversas regiões do 
mundo, desde seu estabelecimento como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) 
até os dias de hoje, destacando  aqueles que possam ser convergentes ou divergentes com os do Brasil no que se refere 
ao entorno estratégico brasileiro.

  1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Identificação 
do objeto 

correto

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

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

5

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição 
da  servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa).

Em todas as ideias. 10

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

Em nenhuma das ideias. 0

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

Identificação 
do objeto 

correto

M9 Identificação da coerência das 
ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das 

ideias com ligação de causa 
e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

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

Subtotal – MÉTODO 80

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

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas 
ideias

C1
A República Popular da China (RPC), desde o último quartel do século XX, 
tem  estabelecido  interesses  estratégicos  que  a  transformou  de  uma 
potência regional asiática em um ator significativo no cenário internacional.

5

C2
A China, maior país do Extremo Oriente e mais populoso do mundo, busca 
retomar o tempo perdido de uma civilização milenar que durante séculos 
esteve a frente do Ocidente.

5

C3

O império chinês enfrentou a competição ocidental a partir  de século XV 
quando  da  Expansão  Marítima  e  Comercial  Europeia,  passando  pelo 
advento da Revolução Industrial e o neocolonialismo europeu do século XIX 
e início do século XX.

5
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C4
Na busca para se estabelecer como ator global neste início de século XXI, a 
RPC  constrói  pontos  de  convergência  e  divergência  com  potências 
econômicas e militares e potências médias como o Brasil. 

5

C5
A RPC orienta suas ações estratégicas nas diversas regiões do globo na 
busca por  energia,  recursos naturais,  alimentos,  comércio e projeção de 
poder.

5

C6
O assento chinês nas Nações Unidas foi ocupado até 25 de outubro de 
1971, quando foi aprovada resolução pela Assembléia Geral substituindo 
Taiwan pela RPC em todas as suas instâncias e organismos.

5

C7

O conceito de “Entorno Estratégico” brasileiro é a região onde o Brasil quer 
irradiar  – preferencialmente – sua influência e sua liderança diplomática, 
econômica e militar, o que inclui a América do Sul, a África Subsaariana, o 
Continente  Antártico  e  a  Bacia  do  Atlântico  Sul.  Podendo-se  incluir  a 
América Central e Caribe.

5

C8 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  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C9

Japão.  Com a ascensão do Japão como potência após a Revolução Meiji 
(1864) e tendo ocupado considerável porção do território da China a partir 
de 1931,  foi  fomentado o nacionalismo e o ressentimento chinês,  a RPC 
busca conter um possível ressurgimento da influência japonesa na Ásia na 
atualidade.

10

C10

Taiwan.  Taiwan é uma questão geopolítica central para a China, desde a 
proclamação  da RPC,  em 1949. Para Pequim, Taiwan  deve de voltar ao 
controle da China continental ou seja, se submeter ao poder central como 
Hong Kong e Macau, adotando a solução de um país com dois sistemas.

10

C11

Península da Coreia. É um ponto de fragilidade na geopolítica da RPC. A 
Coreia  do  Norte  é  um  aliado  necessário,  mas  instável,  possuidor  de 
armamento nuclear. A Coreia do Sul, além de um bom parceiro comercial e 
tecnológico é modelo de desenvolvimento a ser seguido pela China.

10

C12

Rússia. A aliança entre a RPC e a antiga União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) caminhou bem até o início da década de 1960, quando 
da aliança se passou ao conflito sino soviético, com a China obtendo sua 
bomba atômica em 1964. Na atualidade a RPC é uma grande compradora 
de  armamento  russo,  desenvolvendo  uma  força  aeronaval  que  pode 
projetar poder extracontinental. 

10

C13

Sudeste Asiático . Os países dessa região do mundo surgem como reserva 
estratégica da RPC em termos econômicos e geopolíticos, tendo a China 
influenciado,  com  sua  liderança,  a  Associação  das  Nações  do  Sudeste 
Asiático (ASEAN), traçando um perfil de uma Ásia Oriental diferenciada das 
propostas mais amplas da Bacia do Pacífico.

10

C14

Pacífico.  No que se refere aos interesses da China no Pacífico esses tem 
ligação com a “Asia-Pacific Economic Cooperation” (APEC), embora a RPC 
tenha valorizado a política de uma Ásia Oriental,  favorecendo a  Área de 
Livre – Comércio entre a ASEAN e a China  e buscando uma projeção de 
poder  nessa  região  do  globo  o  que  poderá  vir  a  construir  pontos  de 
divergências entre os próprios integrantes das referidas associações.

10

C15

Indostão.  No que se refere ao  subcontinente  indiano pode-se afirmar que 
os  interesses  da  China  nessa  região  recaem sobre  suas  relações 
notadamente com a Índia, que tem melhorado nos últimos anos, apesar das 
diferenças históricas entre os dois países, envolvendo posturas a respeito 
da Caxemira, Paquistão e Tibete, sendo a Índia parceira da Rússia, aliada 
dos Estados Unidos da América(EUA) e membro da Comunidade Britânica 
de Nações.

10

C16

Ásia  Central.  Com o fim  da Guerra  Fria o  cenário  geopolítico  da  Ásia, 
tornou-se mais volátil e complexo, mormente no que se refere à Questão 
Muçulmana, abafada pela URSS,  emergindo após a década de 1990 e o 
Atentado do 11 de Setembro. A China passou a ter  novos vizinhos com 
demandas  não  atendidas  que  aliado  às  demandas  por  petróleo,  faz 
aumentar os interesses da RPC nessa região do mundo. 

10

C17

Oriente Médio.  O grau de dependência da RPC em relação ao Oriente 
Médio  é  ainda  muito  elevado  no  que  se  refere  à  segurança  energética 
(petróleo)  o  que leva  a  China  a  se  posicionar  de  forma pragmática  em 
relação às questões oriundas daquela região.

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

Algumas
ideias

C18

África.  A  aproximação  da  China,  por  intermédio  de  investimentos  no 
continente africano  (infraestrutura, transporte e energia),  notadamente na 
África  Subsaariana,  poderá  contribuir  para  estabelecer  divergências  de 
interesses com o Brasil em relação a essa região do mundo, notadamente 
entre os Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP). 

15

C19

Atlântico Sul. A RPC tem vindo a implantar desde da década de 1990 a estratégia 
do  “Going  Out”,  em  razão  disso  a  China  tem  estendido  relações  políticas  e 
econômicas com os países da orla do Atlântico Sul, podendo vir a competir com o 
Brasil na exploração de recursos marinhos dessa região do mundo. 

15

C20

Antártida.  A presença da China  no  continente  Antártico,  desde a última 
década do século XX, visa garantir o acesso às pesquisas que lhe garantam 
voz no que se refere ao futuro dessa região do mundo. Em relação aos 
interesses brasileiros podem ser alinhavados pontos  convergentes com a 
RPC após a licitação ganha por uma empresa chinesa para a construção da 
nova base brasileira no referido continente.

15

C21

América do Sul. No que diz respeito a aproximação da RPC com os países 
da América do Sul em termos econômicos e diplomáticos, pode indicar para 
o  Brasil  a  percepção  de  um  possível  enfraquecimento  de  acordos  com 
nações da área frente a enorme capacidade chinesa e a sua penetração 
nessa região do planeta.

15

C22

Brasil.  No que diz respeito ao  Brasil,  as relações com a China são estratégicas 
desde  a  década  de  1970,  sendo  a  RPC,  ao  lado  dos  EUA,  um  dos  grandes 
parceiros econômicos do país. Entretanto essa aproximação gera incertezas pela 
competição com os produtos chineses, embora os investimentos da China em áreas 
como  infraestrutura,  energia  e  no  agronegócio  possam  oferecer  pontos  de 
convergência com os interesses brasileiros.

20

C23
América Central e Caribe. No que e refere a essa região do mundo o gigantismo 
da  presença  chinesa,  notadamente  em  investimentos  diretos,  comércio  e 
financiamentos podem afastar ou inibir a presença brasileira na área. 

15

C24

EUA. Os interesses estratégicos da RPC em relação aos EUA remontam a 
aproximação com  esse país  por  volta  do  início  da  década  de 1970,  se 
posicionando a China como um ator de relevância no cenário internacional. 
É, atualmente a grande relação da China com os EUA neste início de século 
XXI,  com  uma  parceria  econômica  de  três  décadas,  mantendo  sua 
influência regional e como ator global sem confrontar-se diretamente com 
os   estadunidenses a curto e médio prazo

10

C25

Europa.  Dando  sequencia  a  estratégia  chinesa  do  “Going  Out”  e 
expandindo sua influência para fora da Ásia e mais recentemente para a 
União  Europeia  (UE),  a  RPC  vem  buscando  assegurar  a  segurança 
energética e a continuidade do crescimento econômico.

10

C26 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. 
   Pode haver incoerências localizadas ou o texto 
inteiro  se caracterizar  por  uma grande 
incoerência, o que deve ser evitado.

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 10

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias. 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 de 
um mesmo tópico (SFC). 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).


