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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC
2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

GEOGRAFIA
                                                                                

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

Estudar  os  programas  governamentais  vigentes  no  Brasil,  nas  áreas  de  educação  básica  e  superior, 
concluindo  sobre o atual estágio de desenvolvimento do sistema educacional brasileiro.

 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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os 
itens em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de destacar 
as ideias essenciais.

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
Estudo 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      on  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 do resumo, 

reforçando as 
conclusões parciais.

Com as ideias essenciais. 10
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 
incorreta.

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

 Aluno nº
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Subtotal – MÉTODO 180

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                             - 300 (trezentos) esco res atribuídos para ideias constantes do barema
  - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias n ovas*

 * 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
Os atuais programas governamentais brasileiros nas áreas de educação básica 
e  superior  buscam desenvolver o  sistema  educacional do  Brasil  de  modo 
condizente com a condição de potência emergente no cenário internacional.

5

C2
A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação  comum  indispensável  a  todos  para  o  exercício   da  cidadania, 
fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho e em  estudos posteriores. 

10

C3

A educação  superior  tem  por  finalidades  o  estímulo  à  criação  cultural  e  o 
desenvolvimento  do  espírito  científico  e  do  pensamento  reflexivo,  além  de 
incentivar  o  trabalho  de  pesquisa  e  investigação  científica,  visando  o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura.

10

C4

O  governo  do  Brasil  mantém  diversos  programas  nas  áreas  da  educação 
básica e superior, dentre os quais  podemos destacar  o Programa Saúde na 
Escola (PSE), o Programa Mais Educação e o Programa Formação Continuada 
para Professores, na educação básica, e o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES),  Programa Universidade para Todos (Prouni), o Programa 
de Extensão Universitária (ProExt), na área de educação superior.

10

C5

O Brasil,  em 2015,  ficou na 60.ª  posição no ranking mundial  de educação pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  Foram 
avaliados 76 países – um terço das nações do mundo – por meio do desempenho 
de alunos de 15 anos em testes de Ciências e Matemática. Apesar de estar entre os 
países com pior desempenho, a organização avaliou no relatório que o Brasil tem 
grande potencial  de crescimento econômico se conseguir proporcionar educação 
básica universal para todos os adolescentes de 15 anos. 

5

C6
A seguir, serão estudados os programas governamentais vigentes no Brasil, 
nas áreas de educação básica e superior, concluindo sobre o atual estágio de 
desenvolvimento do sistema educacional brasileiro.

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%)

Algumas ideias

a. Educação Básica

C8

O Programa Nacional  de  Reestruturação e  Aquisição de E quipamentos 
para  a  Rede  Escolar  Pública  de  Educação  Infantil  (Pr oinfância).   A 
finalidade do programa é prestar assistência financeira ao Distrito Federal (DF) 
e aos municípios visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de 
educação infantil da rede pública. Desta forma, contribui para a construção bem 
como  a  aquisição  de  equipamentos  para  a  rede  física  escolar  desse  nível 
educacional, indispensáveis à melhoria da qualidade da educação. 

10

C9

O Programa Mais Educação.  Constitui-se como estratégia do Ministério da 
Educação  para  induzir  a  ampliação  da  jornada  escolar  e  a  organização 
curricular na perspectiva da Educação Integral, contribuindo para o aumento da 
presença do aluno na escola. Todavia, de um modo geral,  ainda esbarra na 
baixa qualidade do ensino no país.

15

C10

O Programa Ensino Médio Inovador- ProEMI. O programa integra as ações 
do  Plano  de  Desenvolvimento  da  Educação  –  PDE,  como  estratégia  do 
Governo Federal para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio, 
apoiando  e  fortalecendo  o  desenvolvimento  de  propostas  curriculares 
inovadoras nas escolas de ensino médioa fim de garantir a formação integral 
com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico. Para tanto, 
também  precisa  valorizar  mais  o  professor  a  fim  de  prepará-lo  para  às 
demandas  da escola contemporânea. 

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

Algumas ideias

C11

O Programa Saúde na Escola (PSE).  O referido programa contribui para a 
formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, 
prevenção  de  doenças  e  agravos  à  saúde,  visando  o  enfrentamento  das 
vulnerabilidades  que  comprometem  o  pleno  desenvolvimento  de  crianças, 
adolescentes e jovens no ambiente escolar. 

10

C12

O Programa de formação continuada para professores.  O programa baseia-
se em cursos presenciais e no área de Ensino à Distância (EaD) visando o 
constante  autoaperfeiçoamento  dos  profissionais  do  ensino  básico, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino no Brasil.

10

C13

O Programa Atleta na Escola.  O programa  tem como objetivo  incentivar a 
prática esportiva nas escolas, democratizar o acesso ao esporte, desenvolver e 
difundir  valores  olímpicos  e  paraolímpicos  entre  estudantes  da  educação 
básica, estimular a formação do atleta escolar e identificar e orientar jovens 
talentos, contribuindo para a modernização do sistema educacional brasileiro e 
o desenvolvimento integral do aluno.

10

C14

O  Programa  Nacional  Biblioteca  da  Escola.  O objetivo  do  programa  é 
promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores 
por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de 
referência,  contribuindo para o aumento da bagagem cultural  de  discentes e 
docentes e, por conseguinte, para  o desenvolvimento do ensino no Brasil. 

10

Conclusão Parcial

C15

Conclui-se,  parcialmente,  que  os  programas  governamentais  na  área  de 
educação básica, contribuem para aumentar a qualidade do ensino de crianças 
e jovens, equipando as escolas com meios auxiliares e com infraestrutura de 
saúde  e  esporte,  além  de  objetivarem  o  aumento  da  jornada  escolar, 
contribuindo para o desenvolvimento do ensino no Brasil.

20

b. Educação Superior

C16

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).  A sua finalidade é 
ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 
federal. Dessa forma, o programa diminui o problema da evasão e retenção 
escolar, consolidando o desenvolvimento dessa modalidade de ensino no país.

10

C17

Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superi or.O programa propõe 
ações que garantam o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições 
federais  de  ensino  superior  (Ifes).  Desse  modo,  fomenta  a  criação  e  a 
consolidação de núcleos de acessibilidade nas Ifes, integrando pessoas com 
deficiência  à  vida  acadêmica,  eliminando  barreiras  comportamentais, 
pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação, contribuindo para a promoção 
da inclusão social pela educação. 

15

C18

Programa de Extensão Universitária (ProExt). O programa tem por finalidade 
apoiar  as  instituições  públicas  de  ensino  superior  no  desenvolvimento  de 
programas ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de 
políticas públicas. Desse forma, o ProExt abrange a extensão universitária com 
ênfase  na  inclusão  social,  fomentando  o  desenvolvimento  educacional  no 
Brasil. 

10

C19

Programa  de  Desenvolvimento  Acadêmico  Abdias  Nascime nto.  O 
programa tem como objetivo propiciar a formação e capacitação de estudantes 
autodeclarados  pretos,  pardos,  indígenas  e  estudantes  com  deficiência, 
transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades,  com  elevada 
qualificação  em  universidades,  instituições  de  educação  profissional  e 
tecnológica e centros de pesquisa no Brasil  e no exterior, contribuindo para 
estimular  e  aperfeiçoar  as  pesquisas  aplicadas  no  País,  visando  ao 
desenvolvimento  científico  e  tecnológico  e  à  inovação para a  promoção  da 
igualdade racial.  

10

C20

Programa Universidade para Todos (Prouni).  O Prouni tem como finalidade 
a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação 
e  sequenciais  de  formação  específica,  em  instituições  de  ensino  superior 
privadas, contribuindo para a  minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 
regionais na permanência e conclusão da educação superior.

15

C21

Programa Ciência  sem Fronteiras  (CsF).  O Ciência  sem Fronteiras  é  um 
programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização 
da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do 
intercâmbio e da mobilidade internacional,  contribuindo para a adequação do 
modelo  educacional  brasileiro  aos  padrões  internacionais  de  construção  de 
conhecimento.  

10
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C22

Programa de Reestruturação e Expansão da Universidade s Federais.  O 
programa  cria  condições  para  a  ampliação  do  acesso  e  permanência  na 
educação superior, no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos 
cursos e pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 
existentes  nas  universidades  federais,  respeitadas  as  características 
particulares  de  cada  instituição  e  estimulada  a  diversidade  do  sistema  de 
ensino superior. 

10

Conclusão Parcial

C23

Conclui-se,  parcialmente,  que  os  programas  governamentais  na  área  de 
educação superior, contribuem para diminuir a evasão e retenção escolar, além 
das  desigualdades  sociais  e  regionais  em termos científicos e tecnológicos, 
aumentando a inclusão social por meio da educação de pessoas de diferentes 
raças  e  costumes  que  formam  a  sociedade  brasileira  desenvolvendo  mais 
amplamente o sistema de ensino brasileiro.

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%)

Algumas ideias

C25

Os programas governamentais  na área da educação básica e  superior  são 
iniciativas válidas, mas ainda há um grande caminho a ser percorrido para a 
obtenção de um padrão de qualidade condizente com o papel  que o Brasil 
ainda almeja ter no cenário internacional.

15

C26

Em síntese, as atuais propostas expressar pelos programas de governo para a 
educação  básica  e  superior  têm o  fito de,  respectivamente,  universalizar  e 
democratizar as condições de permanência dos jovens na educação básica e 
superior,  de minimizar  os  efeitos  das  desigualdades  sociais  e  regionais  e 
reduzir as taxas de retenção e evasão.

15

C27

Os programas  estão  contribuindo para  a  promoção  da  inclusão social  pela 
educação, mas o sistema educacional brasileiro ainda se encontra num estágio 
de baixo desenvolvimento  do sistema educacional  brasileiro  e necessita ser 
capaz  de  propiciar  educação  básica  a  um  número  maior  de  crianças  e 
adolescentes, diminuindo a evasão escolar. Já no tocante à educação superior, 
faz-se  mister a  qualidade  necessária  ao  desempenho  de  funções  em  um 
mundo cada vez mais complexo. 

15

C28

Por fim, um sistema educacional realmente desenvolvido será fruto de políticas 
governamentais  efetivas  atentas  às  reais  demandas  brasileiras,  em termos 
regionais e nacionais, em diálogo com as constantes mudanças e os desafios 
impostos pelo desenvolvimento do mundo contemporâneo.

15

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)
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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. 

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 6,0 0) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

A atual agenda internacional do Brasil sinaliza o caráter multilateral de sua política externa, que tem como objetivo, 
aumentar a projeção brasileira na atual ordem mundial.                .

Justificar a assertiva acima.

 1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

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

Identificação do 
objeto correto

M9
Identificação da 

coerência das ideias 
com o objeto.

Em todas as ideias. 20

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

Em nenhuma das ideias. 0

M10
 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 partir do início de século XXI, o Brasil combinou a adoção de modelos 
econômicos  competitivos  com  o  aumento  de  sua  participação  nos 
principais organismos internacionais. Tal postura foi consubstanciada pelo 
viés da cooperação Sul - Sul, fazendo do país um “global trader” e um 
global  “player”,  ou seja,  um Estado que busca autonomia decisória na 
expressão política e diversificação de sua agenda comercial.

15

C2

Entre  os  principais  temas  da  agenda  internacional  contemporânea 
destacam-se claramente a integração regional, a governança econômica 
com  equacionamento  da  crise  financeira,  a  mudança  climática  e  o 
estabelecimento de padrões ambientalmente sustentáveis de produção e 
de consumo. 

15

C3

A política comercial, a consolidação de um espaço econômico e político 
integrado  na  América  do  Sul,  com a  liderança  regional  do  país,  e  as 
negociações  multilaterais  de  comércio  formam  o  cerne  da  agenda 
internacional do Brasil. 

15

C4
A seguir, serão apresentados os principais temas da agenda internacional 
do Brasil nesse início de século XXI, destacando os atuais posicionamentos 
do governo sobre as questões internacionais.

15

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

C6

A participação nas Cúpulas  do BRICS.   Os principais objetivos brasileiros 
são  a  identificação  de  convergências  e  concertação  em  relação  a  temas 
econômicos, políticos e estratégicos por intermédio da ampliação de contatos 
e da cooperação em setores específicos como energia, defesa e comércio.

15

C7

A entrada do Brasil no Grupo G-20 financeiro. O grupo criado em 1999 
e formado pelos 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia, 
aumenta a participação brasileira nas decisões sobre a política financeira 
internacional.  Com  isso,  o  governo  acredita  representar  os  chamados 
“países do Sul”.

15

C8

A aproximação com a China  como prioridade geopolític a. O grande 
desafio  diplomático  do  Brasil  é  a  China,  que  se  tornou  uma  potência 
mundial  em  pouco  tempo,  e  cuja  economia,  três  vezes  maior  que  a 
brasileira,  detém,  atualmente,  13  a  14% do  comércio  internacional.  O 
Brasil exporta commodities e importa manufaturados.

15

C9

A  preocupação  em  associar o  desenvolvimento  à segur ança.  O 
governo  brasileiro defende  uma  “globalização  solidária” em  busca  do 
desenvolvimento,  sem  alianças  exclusivas  com  grandes,  médios  ou 
pequenos Estados. Com isso, o objetivo do Brasil é o desenvolvimento de 
todos  os  demais  países,  principalmente  os  da fronteira  atlântica,  mais 
especificamente  países  africanos  em  um  ambiente  seguro  e  livre  da 
atuação de potências extrarregionais.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  im  e  nto  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C10

A participação em Operações de  Manutenção da Paz re gidas  pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) . O Brasil vem participando de 
Operações da ONU com sucesso, os casos da MINUSTAH, desde 2004 e 
da liderança sobre a Força-Tarefa Marítima (FTM) da Força Interina das 
Nações  Unidas  no  Líbano  (UNIFIL),  desde  2011,  aumentaram  sua 
visibilidade no cenário internacional com vista a obtenção de um assento 
permanente no Conselho de Segurança da ONU.

15

C11

O  fortalecimento  da  liderança  regional  do  Brasil.  O  Brasil  busca 
fortalecer  sua presença  econômica no entorno estratégico,  definido  no 
Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) como a área onde o país deseja 
projetar sua influência no cenário internacional, ampliando o mercado para 
os produtos brasileiros.

15

C12

A integração energética e viária com os países da Amé rica do Sul.  A 
Inciativa para a Integração da Infraestrutura (IIRSA) é um tema importante 
pois viabiliza  a integração do mercado regional,  atraindo os  países do 
Pacto Andino para a esfera de influência econômica do Brasil

15

C13

A expansão dos interesses econômicos brasileiros no  exterior.   O 
Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES) 
passou  a  financiar  obras  de  infraestrutura  em  países  sul-americanos, 
caribenhos  e  africanos,   conduzidas  por  empresas  brasileiras, 
contribuindo para uma maior inserção brasileira no exterior. 

15

C14

A  defesa do  multilateralismo.  A pauta  das  exportações  brasileiras  é 
dividida de forma razoavelmente  equilibrada  entre  os continentes,  com 
destaque para o  vertiginoso aumento da parceria  com a China.  Desta 
forma, o Brasil consegue aumentar sua participação na região do pacífico 
que é a área mais dinâmica da economia mundial.

15

C15

A questão  ambiental. O  Brasil  é  signatário  dos  principais  acordos  e 
regimes que versam sobre o meio ambiente, com isso busca alinhar sua 
agenda ao desenvolvimento econômico compatível com o meio ambiente, 
mantendo-o ecologicamente equilibrado. 

15

C16

O  fortalecimento  Mercosul.  O  Brasil  busca  fortalecer o  Mercosul, 
principalmente mantendo sua aproximação estratégica com a Argentina, 
fato fundamental  para o desenvolvimento  e a  segurança de ambas as 
nações.

15

C17

A inserção do Brasil no fórum IBAS. Formado também pela Índia e pela 
África  do  Sul  é  um  mecanismo  de  coordenação  entre  três  países 
emergentes,  três  democracias  multiétnicas  e  multiculturais.  Assim  o 
governo  do  Brasil  acredita contribuir para  a  construção  de  uma  nova 
arquitetura internacional, a unir voz em temas globais e a aprofundar seu 
relacionamento mútuo em diferentes áreas.

15

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

 3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC/
ALUNO 

(3)

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

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

0 (1)

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

5

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

10 (2)
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(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte. 

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

0 (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO (400 escores = Nota 4,0 0) 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).


