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  DPS
CP/ECEME – 2017

                                   AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
                                   FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA
                                             

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

Analisar o  potencial  do  continente  asiático  no  atual  ordenamento  mundial,  nas  expressões  política  e
econômica, concluindo sobre a importância estratégica dessa região para a estabilidade internacional.

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

M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

10

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

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

2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

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

                             - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias 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
O  continente  asiático  está  no  centro  dos  interesses  econômicos  e  de
importantes  questões  políticas  que  caracterizam  o  cenário  internacional
contemporâneo.

5

C2

A Ásia  é o maior continente do globo, tanto em área (chega a quase um
terço de todas as terras emersas do nosso planeta) como em população,
onde  habitam  aproximadamente  4  050  404  000  bilhões  de  habitantes,
número que supera quase 50% da população do mundo, o que corresponde
a  70  habitantes  por  quilômetro  quadrado,  aproximadamente  três  vezes
maior que a densidade média da Terra.

10

C3

Na Ásia se encontram três dos cinco países que compõem os BRICS, como
Rússia, China e Índia, além dos países conhecidos como Tigres Asiáticos,
de  primeira  e  segunda  geração,  considerados  como  os  de  economia
emergente, com grande potencial de crescimento. 

10

C4
A parceria  transpacífica  é  uma  importante  iniciativa  que  vem  gerando
debates profundos em meio ao acirramento das tensões entre os Estados
Unidos da América (EUA) e a Coreia do Norte.

10

C5
A seguir,  será  analisado o potencial do continente asiático no atual  ordenamento
mundial,  nas  expressões  política  e  econômica,  concluindo  sobre  a  importância
estratégica dessa região para a estabilidade internacional.

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. Expressão política

C7

A  questão  da  Crimeia  entre  a  Rússia  e  Ucrânia. Trata-se  de  uma
península  que  atualmente  pertence  à  Ucrânia,  mas  tem  maioria  de
população  russa  e  regime  de  república  autônoma,  fez  parte  da  Rússia
desde o século  XVIII.  Sebastopol  é  o único porto  de águas quentes da
Rússia,  que dá  acesso  ao Mediterrâneo.  Os portos da  Crimeia  também
escoam a produção agrícola da Ucrânia e servem de pontos de exportação,
para a Europa, do gás natural russo. 

10

C8

Partido Comunista Chinês (PCCh).  Desde 1949, comanda a República
Popular  da  China  (RPC), país  que
tem a maior população do mundo. Mas o regime político chinês convive
com a falta de respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos,
crescente desigualdade social entre campo e cidade e grupos separatistas
(tibetanos e uigures, por exemplo).

     5

C9

República da Índia. Considerada a maior democracia do mundo, a Índia é
uma sociedade multiétnica e multilíngue que já ultrapassa o número de 1
bilhão  de  pessoas,  por  isso  sua  democracia  é  significativa  em  termos
quantitativos, mas em uma realidade de extremamente desigual social. 

5

C10

A Coreia  do  Norte  é  um  dos  países  mais  fechados  do  mundo  em
termos  políticos,  controlado  por  grupos  que  cerceiam  a  liberdade  de
expressão, não permite a entrada da mídia internacional e censura a própria
imprensa  nacional.  Sua  insistência  em desenvolver  mísseis  balísticos  e
tecnologia  nuclear  para  fins  bélicos  causam  apreensão  e  instabilidade
política na região. 

10

C11

Política do Irã. O Irã tem se posicionado contra a presença de Israel e, por
conseguinte,  contra  os EUA na Ásia  e Oriente  Médio.  Para tanto,  apoia
adversários  regionais  dos  países  em  questão  e  desenvolve  um  projeto
nuclear que pode colocar em risco a estabilidade regional.

5

C12

Crise política na Síria e seus reflexos regionais. A presença de Bashar
Al-Assad no poder é questionada sob os reflexos da Primavera Árabe e a
presença do Estado Islâmico, mas seu governo ditatorial não caiu, sendo
apoiado militarmente pela Rússia. O governo Assad tem reagido com forte
repressão  em  uma  guerra  que  gerou  mortes,  refugiados  e  correntes
migratórias que afetam o mundo inteiro.

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

Ide ias

C13

A Turquia é um país dividido politicamente ente o Ocidente e o Oriente.
Os  turcos,  fruto  sua  posição  geográfica  bicontinental,  vivem  entre  o
radicalismo islâmico, a identidade asiática e a perspectiva de entrada para a
União  Europeia  (UE),  um símbolo  da  ocidentalização  e  dos  direitos  do
homem e do cidadão.

5

C14

Taiwan como país não reconhecido politicamente pela China. Taiwan
cuja capital é Taipei é uma ilha que abriga os “Nacionalistas”, conhecidos
como Kuomintang que foram derrotados no continente pelos comunistas
liderados por Mao Tsé-Tung e voltaram para Taiwan e estabeleceram o seu
próprio governo. A questão é que o governo chinês não a reconhece e o
país é influenciado pelos EUA.

5

C15

A China membro permanente do Conselho de Segurança das Nações
Unidas  (CSNU).  Trata-se  de  um país  com poder  de  veto  fruto  de  seu
poderio nuclear. Com efeito, a China é um elemento-chave no balanço de
poder asiático e mundial. 

10

C16

O Japão como área de influência da política norte-americana. Desde a
Velha Ordem Mundial, o país se tornou aliado dos EUA contra a expansão
do comunismo no continente asiático o que se materializou a partir do não
reconhecimento  do  direito  a  beligerância  do  Estado  (Artigo  nono,
Constituição Japonesa, 1946).

10

C17

O problema do Mar do Sul da China.  O Mar do Sul da China,  de 3,3
milhões de quilômetros quadrados onde Vietnã e Filipinas acusam a China
recentemente, de cortar cabos usados para pesquisas sismológicas no leito
marinho da zona disputada e de ameaçar seus navios pesqueiros. Une-se a
isso o crescente intervencionismo dos EUA que ameaça perturbar a paz na
região, que pode abrigar a terceira maior reserva de petróleo do mundo.

10

C18

A tensão entre Índia e Paquistão. O controle sobre a região da Caxemira
foi causa de duas das três guerras (1948-1949, 1965 e 1971) já travadas
entre  Índia  e  Paquistão  desde  1947.  Atualmente,  temos  uma  corrida
armamentista e ambos são detentores de armas nucleares. 

10

Conclusão Parcial

C19

Conclui-se, parcialmente, que o continente asiático é instável sob o ponto
de vista político, devido aos interesses de atores regionais, destaque para
China, Rússia e Coreia do Norte e, extrarregionais como os EUA. Tal fato
gera disputas pelo controle geopolítico e o estabelecimento de um novo
balanço de poder na região.

15

b. Expressão Econômica

C20

Importância da Geórgia. Situado no Cáucaso, é passagem estratégica das
rotas energéticas que ligam a Ásia à Europa sendo alinhado com os EUA,
interessado na região por conta da proximidade com a Rússia.

10

C21

O  Tigre  Asiático  Hong  Kong. Trata-se  de  uma  ex-colônia  britânica
localizada em território chinês, valeu-se de seu superpovoamento, para criar
indústrias com base em mão de obra facilmente disponível e barata, e de
sua localização costeira, para efetuar a distribuição dos bens produzidos e
ser um dos importantes centros econômicos asiáticos.

10

C22

Poder  econômico  do  Japão. O  Japão  como  grande  polo  econômico
baseado  na  ciência  e  na  tecnologia.  Trata-se  de  um  país  com  grande
crescimento econômico e sob influência norte-americana a fim de estabilizar
o continente asiático.

5

C23
Potência indiana. A Índia é um país em rápido crescimento econômico,
como grandes centros de tecnologia, indústria cinematográfica, call centers,
etc, além de ser um ativo participante do fórum conhecido como BRICs.

10

C24

Rápido desenvolvimento das Filipinas. Trata-se de um país que está no
universo dos “Novos Tigres Asiáticos”. Isso se deve a política cambial que
favorece  o  investimento  estrangeiro  no  país,  sobretudo  na  indústria  de
componentes eletrônicos e naquela que é já a maior indústria de Business
Process Outsourcing (BPO) do mundo, isto é, de call centers e back office
dos maiores grupos financeiros, de logística e de serviços mundiais.

5

C25

Parceria transpacífica. Foi um tratado assinado por Barack Obama o que
representava aproximadamente 40% do Produto Interno Bruto do mundo.
Juntas, as 12 nações têm 790 milhões de habitantes. Mas, sem os Estados
Unidos, o bloco perde seu membro mais poderoso. O país representa cerca
de 60% do PIB da parceria.

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

Ide ias

C26

Crescimento  econômico  da  Indonésia.  Trata-se  de  um  mercado
emergente da Ásia e que não é altamente dependente das exportações,
pois 60% do PIB indonésio é contributo interno, quer público, quer privado.
Cabe frisar que é o quarto país mais populoso do mundo, com cerca de 240
milhões de habitantes.

10

C27

Poder da Gazprom. A Gazprom (estatal russa) a protagonista da expansão
russa no setor  energético.  No ocidente,  a Europa,  potencial  consumidor,
com deficiência na área de produção energética, passa a ser um alvo para
as políticas comerciais da Gazprom, a partir de contratos de fornecimento,
criação  de  Joint  Ventures  e  um  posicionamento  que  evidencia  a
dependência europeia em relação ao fornecimento russo. 

10

C28

Singapura. O Porto de Singapura é um conjunto de portos que juntos são o
terceiro maior do Sudeste Asiático em movimentação de contêineres. Perde
apenas pelos portos de Nigbo e Shangai, ambos na RPC.

10

Conclusão Parcial

C29

Conclui-se, parcialmente, que o continente asiático apresenta países com
grande crescimento econômico, mercados promissores e forte capacidade
de geração de empregos. Tais elementos são um fator de grande projeção
de poder no cenário global.

15

C30  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

C31

O continente asiático, nesse início do século XXI, entrou numa nova fase de
expansão econômica, com países que apresentam tendências a aumentar
sua  influência  política  e,  por  conseguinte,  importância  estratégica  no
ordenamento mundial.

10

C32

Em síntese, a Ásia enfrenta óbices, com diversos conflitos em andamento e
outros latentes, sendo uma região do mundo diversa e instável em termos
políticos.  Ao  mesmo  tempo,  se  mantém  em  crescimento  econômico
elevado, fator que gera prosperidade e pode inaugurar uma nova era de
acumulação capitalista.

10

C33

Conclui-se que, a prosperidade asiática corrobora o surgimento da “era do
pacífico”, pois sugere o deslocamento do eixo econômico mundial para a
região, principalmente devido ao poder da China e da Índia, rivais dos EUA
pela hegemonia no cenário internacional.

15

C34

Conclui-se que o continente asiático é visto politicamente pelos EUA como
área vital para a segurança e estabilidade regional e Washington reforça o
papel  de  Japão,  Austrália  e  da  Coreia  do  Sul  como  “âncoras” da
manutenção da estabilidade regional. Ao mesmo tempo, também confere
aos indonésios e indianos um papel importante nessa questão.

15

C35
Por fim, o continente asiático desponta como o coração da economia global
onde  o  conhecimento,  cada  vez  mais,  substitui  os  meios  econômicos
tradicionais.

10

C36  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)
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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.

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 QUESTÃO(Valor 4,0)

Justificar os atuais desafios para o desenvolvimento e a gestão dos espaços urbanos brasileiros.

 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
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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) 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
Urbanização é o processo de afastamento das características rurais de um
lugar ou região, para características urbanas. Geralmente, está associado
ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia.

5

C2

Demograficamente, o termo significa a redistribuição das populações das
zonas rurais para assentamentos urbanos, mas também pode designar a
ação de dotar uma área com infraestrutura e equipamentos urbanos, como
água,  esgoto,  gás,  eletricidade  e  serviços  urbanos  como  transporte,
educação, saúde e etc.

5

C3

A urbanização no Brasil  ocorreu de uma forma rápida e desorganizada,
com  forte  influência  da  herança  colonial.  Consistiu  num  processo  de
crescimento  das  cidades  na  era  industrial,  com  um  deslocamento  do
centro da vida social do campo para as cidades e penetração das reformas
nas áreas rurais.

10

C4
Os  distintos  processos  de  urbanização  estão  diretamente  ligados  à
industrialização e todos eles apresentam problemas tanto de caráter social
quanto de caráter ambiental. 

10

C5
Os atuais desafios para o desenvolvimento não estão ligados somente ao
processo de urbanização em si, mas também à má distribuição de renda e às
contradições sociais existentes no Brasil.

10

C6
A seguir, serão justificados os atuais desafios para o desenvolvimento e a
gestão dos espaços urbanos brasileiros. 

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8

Herança  colonial tem  influência  sobre  a  urbanização.  A  cultura  do
patrimonialismo se reflete, por exemplo, na tomada da esfera pública por
interesses  privados.  A política  urbana  reflete  a  dinâmica  das  relações
sociais nas cidades, nas quais a garantia do poder costuma dar-se com
base nas relações de troca de favores. Também é bastante presente uma
cultura de acumulação de terras e imóveis.

15

C9

Ambiguidade presente na aplicação dos planos e leis urbanas: Apenas uma
parte  da  cidade  é  fiscalizada,  o  que  engendra  uma  seleção  no  acesso  à
modernidade e aos direitos básicos; na privatização de terras devolutas; na falta de
controle  sobre  o  uso  do  solo;  no  fato  de  que  coexiste  a  flexibilidade  com  a
ocupação  ilegal  fundiária  e  a  inflexibilidade  formal  para  a  regularização  de
assentamentos de baixa renda; no direcionamento dos investimentos públicos para
contribuir com os ganhos imobiliários privados; no uso de recursos públicos para a
cooptação  em currais  eleitorais;  na  exclusão da  maior  parte  da  população  do
mercado formal de imóveis.

20

 C10

Migração do campo para a cidade intensificada a partir de 1940, durando
50  (cinquenta)  anos  em que  o  Brasil  se  transformou  numa  sociedade
urbana  (80%  da  população  é  considerada  urbana).  A  expansão  das
atividades industriais em grandes centros atraiu trabalhadores das áreas
rurais,  que  viam  na  cidade  a  possibilidade  de  rendimentos  maiores  e
melhores recursos nas áreas de educação e saúde.

20

 C11

Baixo  crescimento  econômico iniciado  nos  meados  dos  anos  70
acentuou as mazelas sociais urbanas, não incorporando parcelas de mão
de  obra  pelo  mercado  de  trabalho  formal,  tendo  como  consequência
grande expansão do desemprego, da pobreza e da violência.

15
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas
ideias

 C12

Políticas neoliberais também surtiram efeitos para a vida urbana. Pode-se incluir
a privatização de serviços públicos, tornando-os, em muitos casos, mais onerosos
para a população; a redução de investimentos em políticas públicas sociais; e o
aumento da competitividade entre as cidades por recursos, que tende a transferi-
los da esfera pública para a privada. Estas medidas têm contribuído para dificultar
a  ação  do  Estado  como  redistribuidor  de  recursos,  o  que  pode  aumentar  a
diferenciação socioespacial nas cidades brasileiras.

15

 C13

Circuito econômico informal e a insuficiência da ação estatal em vários aspectos
da vida social, associam-se ao alto grau de ilegalidade na ocupação do solo, o que
implica  numa  urbanização  desordenada  e  na  ocupação  de  ambientes  mais
vulneráveis (como encostas, manguezais e etc.). Isso faz com que boa parte da
população  conviva  cotidianamente  com a  condição  de  ilegalidade,  o  que  para
muitos pesquisadores é um dos muitos fatores que explicam o grau de corrupção e
violência urbana presentes no país.

20

 C14

Acesso  à  moradia legalizada  é  uma  das  questões  centrais  para  o
desenvolvimento  urbano  e  o  avanço  da  sociedade  brasileira,  estando
associada  à  questão  da  ocupação  irregular  do  solo,  da  segregação
espacial e do desenvolvimento de uma sociabilidade que se assente sobre
o direito à cidadania e à cidade.

20

 C15

Lideranças urbanas precisam descobrir como oferecer lares acessíveis,
transporte público, empregos, infraestrutura básica e serviços necessários
para apoiar as crescentes populações urbanas. E, ao mesmo tempo, como
fazer isso causando o mínimo impacto ambiental e preparando-se para
vulnerabilidades e mudanças climáticas. 

15

 
C16

Processo de urbanização  é essencial para conquistar um crescimento
sustentável.  E o  desafio  vai  muito  além do planejamento:  os  governos
precisam encontrar maneiras inovadoras de financiar a infraestrutura. 

20

 
C17

Soluções  dos  dilemas  econômicos,  sociais  e  ambientais que
nortearão  as  políticas  públicas  de  forma  inovadora,  quebrando  hábitos
arraigados e gerando novos modelos de uso da infraestrutura urbana.

15

 C18

Tecnologia tem  um papel  fundamental  neste  processo.  Entretanto,  as
soluções para cada cidade não serão necessariamente as mesmas. As
características específicas de cada uma demandarão soluções próprias,
mas todas, sem dúvida, ancoradas no uso intensivo de tecnologia.

20

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

5

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

10 (2)

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

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

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor. 15 (2)

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

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

0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

10

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

15 (2)
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(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO   (400 escores = Nota 4,00) 400 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2017

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).


