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DPS
CP/ECEME – 2016

1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                
GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  a evolução endêmica da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida  (AIDS) no Brasil, nas expressões
psicossocial  e  política,  concluindo sobre  as  medidas  governamentais  ainda  passíveis  de  serem adotadas para  a
prevenção da doença. 

              

 1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Identificação
do objeto

correto

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

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

8

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

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

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

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

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o

Identificação
do objeto
correto

M9 Divisão do todo em
partes coerentes.

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

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

M10
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

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

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

M11
Análise das ideias
com ligação de
causa e efeito.

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

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

M13

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

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

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

 Aluno nº
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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 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 estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver
menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas
ideias

C1

A  síndrome  da  imunodeficiência  adquirida  (Aids),  doença  viral  incurável,
transmitida  por  fluidos  de  pessoas  infectadas,  provoca  a  deterioração
progressiva do sistema imunitário do corpo e o desenvolvimento de infecções
oportunistas.

5

C2
A Aids surgiu em 1978, o primeiro caso no Brasil em 1980, em São Paulo, e o
HIV foi  descoberto em 1984.

5

C3
O Brasil já registrou 800 mil casos da doença, com uma média anual superior a
40 mil novos casos.

5

C4

Coeficiente médio de mortalidade por Aids a cada 100 mil habitantes no país é
de 5,7 óbitos: na Região Norte 7,3 óbitos, na Região Nordeste 4,3 óbitos, na
Região Sudeste 5,7 óbitos,  na Região Sul 7,16 óbitos e na Região Centro-
Oeste 4,5 óbitos.  

5

C5

A  seguir,  será  analisada  a  evolução  endêmica  da  Síndrome  da  Imuno-
deficiência Adquirida  (AIDS) no Brasil, nas expressões psicossocial e política,
concluindo  sobre  as  medidas  governamentais  ainda  passíveis  de  serem
adotadas para a prevenção da doença. 

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ide ias

a. Evolução endêmica da Aids no Brasil na expressão psicossocial

C7
Inicialmente a Aids era tratada como doença de homossexuais e pelo uso de
seringas contaminadas, despreocupando a maioria das pessoas.

10

C8 A Aids surgiu sendo transmitida em ato heterossexual, causando pânico na população. 10

C9
Houve, inicialmente, um sentimento de discriminação, fazendo com os doentes
fossem evitados e ficassem isolados.

10

C10
Por apresentar uma pequena quantidade de óbitos e por ter tratamento eficaz,
ocorreu a banalização da epidemia de Aids.

10

C11
Com o passar dos anos, houve uma mudança de comportamento em relação à
homossexualidade,  sem  preocupação  com  a  Aids,  que  deixou  de  ser  um
"fantasma".

10

C12
Uma  parcela  dos  infectados,  devido  aos  inúmeros  efeitos  colaterais,
recusavam tratamento, e muitos foram atingidos, pelo HIV.

10

C13
A  baixa  escolaridade  dos  atingidos  pela  doença,  aliada  as  desigualdades
regionais,  dificultaram o controle e a prevenção por parte do poder público.

10

C14
O amadurecimento sexual precoce, com relação sexual cada vez mais cedo e
maior diversidade de parceiros  provocou o aumento de casos positivos.

10

C15
A Aids foi pouco explorada na mídia, dificultando o conhecimento sobre a real
situação.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

Conclusão Parcial

C16
Apesar da preocupação inicial da população em relação à epidemia de Aids no
país,  o  tratamento  eficaz  com antirretrovirais  fez  com que diminuíssem os
receios e os cuidados em relação à prevenção da doença.

15

C17  Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Evolução endêmica da Aids no Brasil na expressão política

C18
Em  1986,  foi  criado  o  Programa  Nacional  de  DST(Doença  Sexualmente
Transmissíveis) e  Aids do Ministério da Saúde, com o intuito de orientar a
população e realizar trabalhos para prevenção. 

10

C19
Em  1991,  o  Ministério  da  Saúde  começou  distribuição  gratuita  de
antirretrovirais.

10

C20
A  Fundação  Osvaldo  Cruz  (FIOCRUZ),  atualmente  participa  da  Rede
Internacional de Laboratórios para Isolamento e Caracterização do HIV-1.

10

C21
Em 1999, distribuição gratuita do coquetel antiAids pelo Ministério da Saúde,
que era formado por 15 medicamentos antirretrovirais, propiciou a redução em
50% de óbitos e em 80% de infecções oportunistas..

10

C22
Em 2001, a Lei 10.205, que regulamenta a coleta, processamento, estocagem,
distribuição e aplicação de hemoderivados, foi aprovada.  

10

C23
Em  2014,  a  Portaria  Ministerial  n°  1.271,  editou  a  Lista  Nacional  de  Doenças  de
Notificação Compulsória, contribuindo com o trabalho dos profissionais de saúde. 10

C24
Realização  de  Campanhas de  Carnaval,  pelo  Ministério  da  Saúde,  com
veiculação na mídia e distribuição de preservativos.

10

 C25
O Brasil  aderiu  ao  Programa Conjunto  das  Nações Unidas  sobre  HIV/Aids
(UNAIDS) conhecido como 90-90-90 e conseguiu atingir uma das três metas
do programa.

10

C26

O  Programa  90-90-90  significa  que  até  2020,  90%  de  todas  as  pessoas
vivendo com HIV, saberão que têm o vírus; 90% daquelas com infecção por
HIV diagnosticada  receberão  terapia  antirretroviral  ininterruptamente;  e  que
90% das pessoas recebendo terapia antirretroviral terão supressão viral.

10

 C27 Atualmente, o Ministério da Saúde distribui preservativos para a população em geral. 10

Conclusão Parcial

 C28
Ações do governo federal desde o surgimento da Aids no Brasil com o objetivo
de  prevenção  e  controle  da  doença,  sendo  que  o  país  se  destaca
internacionalmente devido ao seu programa.

15

 C29 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C30
 Ampliação da divulgação sobre a doença, em escolas, empresas, clubes e demais 
lugares públicos, procurando conscientizar a população sobre a importância da 
prevenção.

10

C31
 Em relação ao Ministério da Educação, aumentar a média da escolaridade da 
população, o que facilitaria o entendimento sobre os riscos da doença e a necessidade 
do seu controle. 

10

C32
 Em relação ao Ministério da Saúde, capacitar e atualizar profissionais de saúde. Insistir
em campanhas para conscientização sobre o uso de preservativos, não apenas em 
situações de eventos de grande massa.

10

C33
 Em relação ao Ministério da Saúde, aquisição de mais kits de testes rápidos para o 
diagnóstico da infecção. 10

C34
 Início precoce do tratamento em caso de soropositividade, na busca do controle da 
Aids. 10

C35  Investimentos na área da pesquisa para busca de vacina. 10

C36  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

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

25 (2)

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

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

0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

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

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar as interações (bilaterais e multilaterais) entre o Brasil e países africanos pertencentes à Zona de
Paz e Cooperação no Atlântico Sul (ZOPACAS), a partir de sua constituição em 1986. 
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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) escores atribuídos para ideias constantes 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 estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver
menos de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

C1
O Brasil e os países africanos banhados pelo Atlântico Sul estreitaram seus laços a
partir da constituição da Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul (ZOPACAS). 5

C2
A ZOPACAS foi estabelecida em 1986, por meio da Resolução  41/11 da
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas(ONU).

5

C3

A ZOPACAS ou ZPCAS é integrada por 24 países banhados pelo Atlântico
Sul: África do Sul, Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Cameroun,
Congo, Côte d’Ivoire, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau,
Guiné-Equatorial,  Libéria,  Namíbia,  Nigéria,  República  Democrática  do
Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Togo e Uruguai. 

10

C4

O Brasil participa efetivamente das atividades com países africanos pertencentes à
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da Cúpula América do Sul-
África (ASA),  da ZOPACAS e faz acordos bilaterais  nos campos da agricultura,
educação, saúde, energia e militar com países africanos.

10

C5

O Brasil e África são espaços geográficos descontínuos, porém adjacentes
e  conectados  por  múltiplos  elementos,  a  exemplo  da  ligação  marítima
proporcionada pelo  Atlântico  Sul,  dos  enlaces  culturais  decorrentes  dos
contributos africanos à composição étnica e racial da população brasileira,
da  inserção  territorial  majoritariamente  a  sul  da  linha  do  Equador,  das
limitações sociais, dentre outros.

5
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C6
A seguir, serão apresentadas as interações (bilaterais e multilaterais) entre
o  Brasil  e  países  africanos  pertencentes  à  ZOPACAS,  a  partir  de  sua
constituição em 1986. 

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
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8

Acordo  de  cooperação  Brasil-Namíbia. O  Brasil  ajuda  na  formação  de
recursos humanos (oficiais e praças) da Marinha da Namíbia. O interesse
brasileiro pela Namíbia obedece a critérios geopolíticos: além de possuir
um porto bem aparelhado e bem posicionado (Walvis bay), entre a Cidade
do Cabo e Luanda, o país africano pode servir como aliado para aumentar
a influência brasileira na região do Atlântico Sul.

10

C9

Acordo estratégico   assinado entre os Ministérios de Defesa do Brasil e de
Angola.  O acordo ocorre a fim de se efetuar o levantamento da plataforma
continental angolana, com apoio técnico brasileiro. Além de outros campos
como saúde, agricultura, logística e defesa.

10

C10

Acordos  de  cooperação  nas  áreas  de  petróleo  e  gás. A capacidade
tecnológica  de extração  de  petróleo  em plataformas marítimas e águas
profundas do pré-sal e as semelhanças geológicas no continente africano
tem criado oportunidades para a ampliação da atuação internacional da
Petrobras.  Inicialmente, atuando na plataforma continental  de Angola,  e,
atualmente, no Benin, no Gabão, na Nigéria e na Namíbia, o que contribui
para a projeção de poder econômico do Brasil na África.

10

C11

Acordos entre o Brasil e os países da CPLP na área do Atlântico Sul . A
CPLP têm países com quem o Brasil tem desenvolvido um amplo leque de
projetos em cooperação de segurança marítima na região do Atlântico Sul.
Por exemplo, no III Simpósio das marinhas da CPLP, realizada em maio de
2012  no  Rio  de  Janeiro,  discutiu-se  as  dificuldades  enfrentadas  pelos
países lusófonos do Golfo da Guiné em lidar com as ameaças à segurança
dos mares como é o caso da pirataria.

10

C12

Acordo  de  cooperação  na  área  de  defesa  com a  África  do  Sul. Dentre  outras
atividades, contempla o desenvolvimento de materiais de defesa, de um Veículo
Aéreo Não-tripulado (VANT) e a pesquisa e desenvolvimento conjunto de um míssil
Ar-Ar de 5ª geração, denominado ADARTER SRAAM, contribuindo para a projeção
de poder na área de defesa no continente africano.

10

C13

O  acordo  de  cooperação  Sul-Sul  com  Cabo  Verde. O  projeto  "Apoio  ao
Desenvolvimento Habitacional de Cabo Verde”, o qual apoiou a implementação do
Programa Casa para Todos (programa similar ao programa brasileiro Minha Casa
Minha Vida), dentre outros na área assistencial.

10

C14

Acordo de cooperação em Agricultura com Gana. O acordo se dá na área
de pesquisa agropecuária, com a instalação de um escritório da Empresa
Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), em Gana. 

10

C15

Acordos  na  área  de  pesquisa  em  HIV/AIDS. Os  países  da  ZOPACAS
cooperam desde o governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002),
para o combate à AIDS, um dos mais graves problemas de saúde pública
vivenciado pelo continente africano. Tais acordos tiveram sequência e são
importantes até os dias atuais.

15

C 16

Acordos  na  área  educacional  com  países  africanos  da  ZOPACAS.  A
cooperação  na  área  educacional  inclui  o  programa  de  intercâmbio
acadêmico nas áreas de graduação, pós-graduação e técnicos,  em que
jovens africanos estudam gratuitamente no Brasil. Envolve também a ajuda
dada ao PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), através
da CPLP, com a cooperação técnica em programas de alfabetização. 

15

C 17

Realização da I Cúpula América do Sul-África (ASA). A cúpula foi organizada em
2006 por iniciativa do governo brasileiro e teve como objetivo maior impulsionar a
cooperação entre os dois continentes em diversas áreas estratégicas, frisando os
países banhados pelo Atlântico Sul.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C 18

Projeção de poder do Brasil no Atlântico Sul nesse início de século XXI . A
intensificação  da  cooperação  e  do  comércio  com  os  países  africanos
membros da ZOPACAS se insere na política externa brasileira que visa
consolidar o Atlântico Sul como região de influência econômica e cultural
com destaque para  as  áreas  da  agricultura,  educação,  saúde,  energia,
defesa e indústria com países africanos.

15

C 19

Acordos  visando  o  incremento  do  turismo. Aproveitando-se  de
características como o idioma comum, as belas  paisagens naturais  e a
criação de um clima de estabilidade, o Turismo tem estado na pauta dos
Estados-Membros da CPLP visando geração de empregos e entrada de
divisas necessárias ao desenvolvimento da área da ZOPACAS.

10

C 20 
Acordos relacionados ao combate à Fome ou à segurança alimentar.  As
estratégias de apoio estatal e privado do Brasil à agricultura familiar.

10

C 21

Os tratados de   preservação da paz no Atlântico Sul.  É imprescindível que a região
se mantenha como zona livre de armas nucleares e de outras armas de destruição
em  massa.  O  compromisso  dos  países  da  ZOPACAS  com  esse  objetivo  foi
formalizado por meio do Tratado de Tlatelolco, do Tratado da Antártida e do Tratado
de  Pelindaba  –  que  declaram  serem  zonas  livres  de  armas  nucleares,
respectivamente, a América Latina e o Caribe, o continente antártico e a África.  

20

C 22

Reuniões Ministeriais na área da ZOPACAS.  Desde sua criação, já foram
realizadas sete Reuniões Ministeriais da ZOPACAS: Rio de Janeiro (1988),
Abuja (1990), Brasília (1994), Somerset West (1996), Buenos Aires (1998),
Luanda (2007) e Montevidéu (2013). 

15

C 23

Acordos que envolvem o Brasil e blocos econômicos com a presença de
países africanos membros da ZOPACAS. A presença de estados-membros
da ZOPACAS em blocos e fóruns econômicos (CPLP, ASA, IBAS, BRICS,
etc)  poderão  contribuir  para  acordos  econômicos  bilaterais  e/ou
multilaterais vantajosos às nações tributárias do Atlântico Sul.

15

C 24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

  

  3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

5

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

10 (2)

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

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

0 (1)

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

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

15 (2)
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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.
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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2016

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 avaliação dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


