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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

                
GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  como o aumento da obesidade passou a ser um problema de saúde pública no país, considerando as 
suas causas e as suas consequências para a população brasileira, concluindo  sobre os programas de governo voltados 
à promoção da saúde

 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 obj eto 
corret o

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

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

8

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão do 
nível de 

desempenho

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

M8
Elaboração das 

conclusões 
parciais.

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

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação do 
obj eto corret o

M9
Divisão do todo 

em partes 
coerentes.

Totalmente. 20
Mais da metade das partes está coerente com o 

todo.
10

Menos da metade das partes está coerente com o 
todo.

5

Divisão sem coerência. 0

M10

Identificação da 
coerência das 
ideias com o 

objeto.

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

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

M11

Análise das 
ideias com 
ligação de 
causa e 
efeito.

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

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão do 
nível de 

desempenho

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

M13

Elaboração 
da síntese 

coerente com 
as conclusões 

parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10
Parcialmente com as ideias essenciais. 5

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

 Aluno nº



2

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

 2. CONHECIMENTO  
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes 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 estabelecido para “ideias novas” 
(somente computar se o aluno obtiver menos de 300 e scores e até esse limite). 

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

C1

A  obesidade  é  uma  doença  crônica  que  afeta  indivíduos  de 
maneira  física,  psíquica  e  social,  podendo  ser  causada  por 
múltiplos  fatores  tais  como  doenças  endocrinológicas  e 
psiquiátricas,  influência  genética,  ausência  ou  diminuição  de 
atividade  física,  comportamento  alimentar  inadequado,  além dos 
fatores emocionais. 

10

C2

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou esta doença 
como a epidemia global do século XXI, sendo que atualmente há 
mais de 2 bilhões de pessoas obesas ou com sobrepeso, o que 
representa quase 30% da população mundial.

10

C3

Atualmente, mais de 65 milhões de pessoas no Brasil, de todos os 
grupos  de  renda  e  de  todas  as  regiões  brasileiras,  o  que 
corresponde  aproximadamente  a  40%  da  população,  está  com 
excesso de peso,  inclusive  crianças  e  jovens,  enquanto que 10 
milhões já são considerados obesos.

5

C4

O Índice da Massa Corpórea (IMC) é uma medida internacional 
usada  para  calcular  se  uma pessoa  está  no  peso  ideal,  sendo 
determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de 
sua altura.

5

C5

Em pesquisa recente “Estimativa de Custos da Obesidade para o 
Sistema Único de Saúde do Brasil”, do Ministério da Saúde, ficou 
comprovado  que  os  paciente  obesos  graves  correspondem  por 
gastos anuais de quase R$ 500 milhões para o Sistema Único de 
Saúde (SUS).

10

C6

Este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  como  o  aumento  da 
obesidade passou a ser um problema de saúde pública no País, 
considerando  as  suas  causas  e  as  suas  consequências  para  a 
população brasileira, e concluindo sobre os programas de governo 
voltados a promoção da saúde.

5

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C8

a. Causas do aumento da obesidade na população bras ileira
A alimentação inadequada, com  facilidade de acesso a biscoitos 
recheados, salgadinhos de pacote, frituras, refrigerante e lanches 
(fast-food), alimentos altamente calóricos e ricos em gordura e sal, 
porém pobres em vitaminas, minerais e outros nutrientes, além da 
falta  de  estímulo  à alimentação saudável,  torna esta  a  principal 
causa do aumento de peso das pessoas, influindo diretamente na 
qualidade de vida e na saúde delas. 

5

C9

Outra grande vilã do aumento dos casos de obesidade é a falta de 
atividades físicas, chamada de sedentarismo, que se inicia já na 
infância, com a facilidade de permanecer horas em frente a uma 
televisão  ou  com  o  aparelho  celular,  sem  sentir  a  mínima 
necessidade de  realizar  brincadeiras  que poderiam proporcionar 
um gasto  calórico  maior,  ou  estimulado pelo  medo da  violência 
urbana, dificultando um equilíbrio entre o consumo de alimentos e a 
perda ponderal.

5

C10

A influência genética,  que desencadeia um mau metabolismo de 
gorduras  ou  açúcares,  é  responsável  por  menos  de  10%  dos 
casos,  com  o  aumento  da  incidência  de  obesidade  no  país, 
contribuindo para o quadro que afeta a saúde pública do país.

10

C11

Algumas doenças endócrinas, como o hipotireoidismo, na glândula 
tireoide, e problemas no hipotálamo, desencadeiam o excesso de 
peso, fazendo parte das estatísticas causais da obesidade, mesmo 
representando menos de 1% dos casos.

15

C12

O estresse também é considerado um fator que pode favorecer a 
obesidade, por estar relacionado à liberação de hormônios, como 
cortisol e adrenalina, que podem influenciar em diversos processos 
do ganho ponderal,  como na vontade de comer,  prejudicando o 
controle sobre o peso corporal.

10

C13

Outro  fator  que  pode  influenciar  são  noites  mal  dormidas, 
principalmente por insônia, que favorecem alguns agentes ativos 
no cérebro, estimulando o apetite ou não impedindo a sensação de 
não ter mais fome, provocando ganho de peso mais acentuado em 
pessoas que dormem pouco.

5

C14

O  ganho  ponderal  também  pode  ser  consequente  ao  uso 
prolongado de determinados medicamentos, como antidepressivos, 
anti-histamínicos, corticoides,  hormônios  femininos  e  pílulas 
anticoncepcionais, aumentando os problemas com a saúde. 

10

Conclusão Parcial

C15

Concluindo parcialmente, a obesidade pode ter causa multifatorial, 
envolvendo questões  biológicas,  econômicas,  sociais,  políticas  e 
culturais, sendo a principal causa o desequilíbrio entre o consumo 
de  alimentos  e  o  gasto  de  calorias,  sendo  necessário  que  o 
governo  continue  a  adotar  programas  voltados  à  diminuir  a 
problemática apresentada e à promover a saúde.

20

b.Consequências  do  aumento  da  obesidade  para  a 
população brasileira

C16

Para enfatizar a importância do tema, segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), as doenças crônicas, causadas principalmente pelo estilo 
de  vida  inadequado,  são responsáveis  por  aproximadamente  49% dos 
óbitos que ocorrem em um ano, mostrando a importância que deve ser 
dada ao problema da obesidade.

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

Ideias

C15

O  reflexo  do  excesso  de  peso  tem  aparecido  cada  vez  mais 
frequentemente  no  diagnóstico,  em  crianças,  de  doenças  típicas  de 
adultos, como colesterol alto, hipertensão arterial e diabetes tipo 2, além 
ter  crescido  o  risco  de  infarto  e  acidente  vascular  cerebral  (AVC)  em 
idades precoces,  causando preocupação e sobrecarregando o Sistema 
Único de Saúde (SUS).

10

C16

A obesidade  pode  ter  como  consequência  diversas  patologias 
crônicas e graves que afligem as pessoas, entre elas o diabetes 
tipo 2, a hipertensão arterial, as doenças isquêmicas do coração, a 
asma,  a  insuficiência  cardíaca congestiva  e o  acidente  vascular 
cerebral  (AVC),  resultando em um volume enorme de pacientes 
que necessitam de assistência de saúde permanente por parte do 
governo.

10

C17

Além das doenças já citadas, também são relacionadas ao excesso 
de  peso,  a  dorsalgia,  a  embolia  pulmonar,  a  pancreatite,  as 
colelitíases e colecistites, as osteoartrites e a leucemia, doenças 
que,  com  menor  ou  maior  gravidade,  exigem  atendimento  e 
acompanhamento,  aumentando  a  procura  pelo  apoio  das 
instituições de saúde.

10

C18

Uma vida desregrada, com o aumento ponderal, pode ser o fator 
desencadeante  de  uma  série  de  tumores  malignos,  entre  eles 
câncer do endométrio, câncer renal, câncer de esôfago, câncer de 
vesícula  biliar,  câncer  de  pâncreas,  câncer  gástrico,  câncer  de 
cólon e câncer de reto, podendo levar ao óbito precoce. 

5

C19

Buscando a perda de peso, é cada vez mais frequente a utilização 
de suplementos alimentares, considerados promessas milagrosas, 
muitas  vezes  com  publicidade  enganosa,  que  podem  provocar 
reações  adversas  se  usadas  indiscriminadamente,  tendo  como 
danos mais conhecidos o suor excessivo, a redução do apetite, a 
aceleração  dos  batimentos  cardíacos,  o  aumento  da  pressão 
arterial, a insônia e a alteração na percepção da dor e do cansaço, 
que pode acarretar lesões musculares.

10

C20

Estes  mesmos  suplementos  alimentares,  quando  utilizados  de 
forma incorreta, podem provocar anormalidades hepáticas e renais, 
infarto do miocárdio, derrame, convulsões, psicose, arritmia e até a 
morte,  sendo importante  ter  uma orientação adequada antes  do 
uso.

10

Conclusão Parcial

C21

Concluindo  parcialmente,  as  consequências  para  a  saúde 
relacionadas ao excesso de peso podem ser bastante graves, com 
a possibilidade de inúmeras patologias, sendo essencial o controle 
de saúde, o que pode ser atingido com programas de governo que 
contribuam na tentativa  de solução do problema e  promovam o 
bem estar das pessoas.

20

C22  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – C ONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C23

Este  trabalho  buscou  levantar  como  o  aumento  da  obesidade 
passou a ser um problema de saúde pública no país, sendo que 
foram consideradas causas e consequências do sobrepeso para a 
população  brasileira,  e  a  seguir  serão  vislumbradas  ações 
praticadas pelo governo para diminuir o problema.

10

C24
Foi visto que a obesidade pode ter causa multifatorial, envolvendo 
diversas questões, onde a principal causa é o desequilíbrio entre o 
consumo de alimentos e o gasto de calorias.

5
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C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C25

Também  foi  dissertado  que  o  acompanhamento  de  saúde  dos 
obesos  é  essencial,  tendo  em  vista  que  as  consequências  do 
excesso de peso podem ser bastante graves, com a possibilidade 
de inúmeras patologias.

5

C26

Buscando  amenizar  o  panorama,  o  governo  federal  utiliza  o 
Programa  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional,  com 
promoção  de  práticas  alimentares  saudáveis  e  prevenção  de 
distúrbios nutricionais.

15

C27

Desde 2011, o Ministério da Saúde vem promovendo a implantação 
e implementação de polos do Academia da Saúde nos municípios 
brasileiros,  que  são  espaços  físicos  dotados  de  equipamentos, 
estrutura e profissionais qualificados, com o objetivo de contribuir 
para a promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de 
vida saudáveis da população.

15

C28

Outra medida governamental é o atendimento dos pacientes com 
patologias  oriundas  do excesso de peso pelo Sistema Único  de 
Saúde (SUS), além da atuação das equipes multiprofissionais de 
saúde do Programa Saúde da Família, que acompanham famílias 
em áreas geográficas carentes.

15

C29

Como  mais  uma  ferramenta  do  governo  para  tentar  diminuir  o 
crescimento da obesidade no país, é utilizado o Programa Nacional de 
Alimentação  Escolar,  que  oferece  aos  estudantes  merendas  com 
frutas, legumes e verduras.

15

C30

Finalmente, o problema existente é de difícil solução, pelo fato do 
fator  nutricional  estar  enraizado  na  cultura  das  pessoas  e  pela 
necessidade de conscientização de que a atividade física, realizada 
adequadamente,  ajuda  na prevenção de  doenças,  sendo que  o 
governo realiza programas buscando a promoção da saúde.  

10

C31  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 6,00) 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

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
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PARÂMETRO IDEIAS      ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

C8

A aproximação com a China como prioridade geopolíti ca. 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

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

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

0 (1)

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

5

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

10 (2)

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

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

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

B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 
do leitor.

15 (2)

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto.

10

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

15 (2)

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

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

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO        (400 escores = N ota 4,00) 400 4.00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2015
MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu  ideias  sem ligação  de  causa  e  efeito  com  o 
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa 
(impessoalidade). 22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme 
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de 
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução de 
questões  preconizada  na  publicação  método  e  nas 
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão do ND COMPREENSÃO o 
subtítulo (quando utilizado) deve ser a citação sintetizada 
do fato.  Após o  que,  deve seguir  a  argumentação  que 
sedimenta  a  ideia  apresentada  (relação  de  causa  e 
efeito).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não  atentou  que  na  questão  do  ND  COMPREENSÂO 
NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, exceto quando 
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do 
desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu introdução contendo poucas ideias consideradas 
válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o 
desenvolvimento. 32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira 
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo 
a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira 
inapropriada.

40
Redigiu frase/parágrafo confuso e de difícil compreensão.

50
Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o 
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não colocou entre aspas palavras em idioma estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

As observações nesta ficha servirão para a avaliaçã o dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


