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DPS
CP/ECEME – 2017

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  a desigualdade social e a expectativa de vida das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil,  concluindo
sobre a tendência futura para estes indicadores sociais. 

 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
Desigualdade social se caracteriza pela diferença de poder aquisitivo entre
as classes econômicas de um determinado país, tendo como consequência
direta a pobreza.

10

C2
A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida ao nascer,
consiste na estimativa do número de anos que se espera que um indivíduo
possa viver.

10

C3

Conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), o índice ou
coeficiente de Gini, que é um instrumento  criado pelo matemático italiano
Conrado Gini para medir a evolução da desigualdade de renda, demonstra
que vem piorando a diferença entre  os mais pobres e os mais ricos no
Brasil, pois a renda média tem aumentado mais no topo da pirâmide do que
na base.

10

C4

Apesar da desigualdade social, a expectativa de vida da população brasileira vem
aumentando  nos  últimos  anos,  e  segundo  pesquisa  do  Instituto  Brasileiro  de
Geografia  e  Estatística  (IBGE),  revela  que  a  expectativa  de  vida  do  brasileiro
nascido em 2015 passou a ser de 75,5 anos.

10

C5
A seguir, serão analisadas a desigualdade social e a expectativa de vida das
regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, concluindo sobre a tendência futura
para estes indicadores sociais.

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%)

Algumas
ideias

a. Desigualdade social e expectativa de vida na região Nordeste.

C7

A  região  Nordeste,  formada  por  nove  Unidades  Federativas  do  Brasil,
caracterizada pela Zona da Mata, urbanizada e na área litorânea, e pelo
sertão, área central, de clima semiárido, com chuvas escassas, com grande
desigualdade social e baixa expectativa de vida.

10

C8

O  Índice  de  Gini  nordestino  é  superior  à  média  nacional,  pela  grande
diferença de distribuição de renda entre a população de áreas urbanas e do
polígono da seca, sendo de 0,501 na Pnad de 2014, divulgada pelo IBGE.

10

C9

A expectativa de vida nordestina de 72,8 anos, conforme IBGE de 2015,
aquém  da  média  nacional,  necessitando  a  continuidade  das  medidas
governamentais para diminuir a desigualdade social entre suas áreas.

10

C10

Nos centros urbanos, o aumento das favelas, com crescimento de classes
sociais de menor poder aquisitivo, levando ao desemprego, criminalidade,
miséria  e  mortalidade  infantil,  influencia  na  desigualdade  social  e  na
expectativa de vida dessa população. 

10

C11

Um  problema  da  região  Nordeste  é  o  atraso  no  desenvolvimento
econômico, piorando a desigualdade social e deixando quase estagnada a
expectativa de vida de sua população.

10

C12

A baixa escolaridade em locais mais carentes, pela dificuldade de acesso às escolas
ou  pelo  analfabetismo  dos  pais,  pois  o  Nordeste  responde  por  16,6%  do
analfabetismo do Brasil, pioram a situação de desigualdade social.

10

C13

A  população  do  sertão,  grande  parte  em  zona  rural,  vive  em  extrema
pobreza, não tendo acesso à água potável, nem possuindo rede de esgoto
e  serviço  de  coleta  de  lixo,  influenciando  na  desigualdade  social  e  na
expectativa de vida.

10

C14

Nesta região, onde mora metade da população brasileira que vive abaixo da linha de
pobreza, a grande maioria depende, exclusivamente, do Sistema Único de Saúde
(SUS) para suas doenças, com acesso aos serviços básicos carente, aumentando
os riscos e influenciando na expectativa de vida.

10

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas
ideias

Conclusão Parcial

C16
A  região  Nordeste  apresenta  uma  desigualdade  social  bastante  elevada,  com
acentuados índices de pobreza, o que influencia diretamente na expectativa de vida
de seus habitantes, que está abaixo de outras regiões do país.

15

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

 b. Desigualdade social e expectativa de vida na região Sudeste.

C18

A região Sudeste,  formada por quatro Estados Federativos do Brasil,  se
caracteriza por ser a mais poderosa economicamente, com destaque para o
grande  parque  industrial  e  o  agronegócio,  dando  mais  condições  de
distribuição de renda e maior expectativa de vida.

10

C19
O Índice de Gini da região Sudeste é de 0,478, conforme Pnad de 2014, compatível
com países mais desenvolvidos, resultando em melhor expectativa de vida de sua
população, porém, também apresenta desigualdade social.

10

C20
A expectativa de vida do Sudeste superando a média nacional, conforme
apurações do IBGE, atingindo 77,2 anos em 2015. 

10

C21

A  urbanização  acelerada  nas  últimas  décadas,  com  problemas  de
infraestrutura,  provocou  aumento  das  favelas,  levando  ao  desemprego,
criminalidade  e  miséria,  e  influenciando  na  desigualdade  social  e  na
expectativa de vida dessa população.

10

C22
Renda  familiar  maior,  adesão  aos  Planos  de  Saúde,  fazendo  com  que
tenham acesso a atendimento médico-hospitalar privado, ao contrário da
população mais carente, que tem expectativa de vida menor.

10

C23
A  região  Sudeste  apresenta  4,8%  do  analfabetismo  nacional,  conforme
IBGE em 2015, uma das melhores taxas do país, favorecendo uma renda
familiar mais adequada e uma expectativa de vida maior.

10

C24
O  Sudeste  apresenta,  aproximadamente,  20%  da  população  brasileira
vivendo  na  pobreza,  grande  parte  em  zona  rural,  influenciando  na
desigualdade social e na expectativa de vida.

10

C25
Na região Sudeste, a quantidade de empregos gerados na área industrial e
de serviços, aumenta a renda familiar e promove uma vida mais confortável,
diminuindo a desigualdade social e aumentando a expectativa de vida.

10

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C27
A região Sudeste, apesar de não possuir os melhores índices nacionais de
distribuição  de  renda  e  de  expectativa  de  vida,  apresenta  melhores
condições de atuação para o desenvolvimento social.

15

C28  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas
ideias

C29

Um dos maiores problemas enfrentados pelo Brasil é a baixa escolaridade
da população carente e  a  ineficiência  dos governantes para modificar  a
situação,  sendo que o país,  no Programa Internacional  de Avaliação de
Estudantes (Pisa) 2015, ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura
e na 66ª colocação em matemática, tendendo a manter a situação atual.

15

C30

Para reverter o quadro atual é fundamental rever o ensino fundamental e
médio,  o  ensino  superior  e  os  cursos  de  formação  e  de  educação
continuada,  preparando  os  docentes  para  os  desafios  da  sala  de  aula,
proporcionando um melhor preparo acadêmico.

15

C31
A crise econômica vivida pelo país na atualidade contribui para a deterioração do
quadro  de  desigualdade  social,  onde  os  mais  pobres  enfrentam cada vez  mais
problemas para obter itens básicos para a sobrevivência.

10

C32
Nos últimos anos, o Brasil vem alcançando um aumento da expectativa de vida dos
seus habitantes,  porém a  distribuição de renda para as famílias ainda é muito
irregular, mantendo a desigualdade social em níveis elevados.

15

C33
Por fim, as perspectivas para o futuro não tendem a ser alteradas se não
houver uma atenção especial e ações fortes do governo para reverter os
problemas sociais.

10

C34  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 o atual processo de inserção do continente asiático no sistema capitalista.
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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
No processo de inserção do continente asiático no sistema capitalista, um
aspecto comum entre os países foi o forte controle do Estado na ordem
econômica e nas políticas de investimento, num passado recente.

10

C2
As  atuais  projeções  para  o  Século  XXI,  mais  propriamente  para  a  sua
primeira metade, situam a região da Ásia-Pacífico como o grande foco de
crescimento mundial.

10

C3
A Ásia concentra a metade dos polos de poder de um sistema multipolar
(China,  Índia  e  Japão),  evidenciando  que  a  ascensão  da  região  não  é
apenas econômica, mas igualmente político-estratégica.

10

C4
A  seguir,  será  apresentado o  atual  processo  de  inserção  do  continente
asiático no sistema capitalista.  

5

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas ideias

1. Inserção do Japão

C6
Restauração  do  poder  imperial,  emergindo  no  cenário  internacional  na
segunda metade do século XIX.

5

C7
Intensificação do desenvolvimento capitalista,  na década de 1950, sob a
coordenação  da  burocracia  do  estado  que  orientava  e  organizava  as
grandes empresas em rede ( Toyota, Honda, Mitshubishi…..)

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas ideias

C8
Apoio às políticas de comércio, de tecnologia e o crédito para competir no
mercado internacional. 5

C9
Investimentos  em  setores  de  tecnologia  da  informação  essenciais  à
economia global.

5

C10
A estabilidade social e a alta produtividade da força de trabalho, aliado à
estabilidade política assegurada pela aliança de interesses público-privados
favoreceram o desempenho.

10

2. Inserção dos Tigres Asiáticos (Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura e
Hong Kong)

C11
Direcionamento  da  economia  para  o  mercado  externo,  constituindo
verdadeiras plataformas de exportação ou países oficinas.

5

C12
Parceria  entre  o  Estado  ditatorial  e  os  conglomerados  empresariais
(Chaebols)  capazes  de  ocupar  posições  vantajosas  no  mercado
internacional.

5

C13
Emprego  de  mão  de  obra  barata,  embora  beneficiada  por  grande
investimento em educação.

5

C14 Ética voltada para a disciplina, o trabalho e sentimento de coesão nacional. 5

C15
Política  de  desvalorização  cambial,  tomando  medidas  protecionistas
(tarifárias).

5

C16

Restrições  ao  funcionamento  dos  sindicatos,  canalizando  grandes
investimentos para a educação, restringindo o consumo para elevar o nível
de poupança interna.

10

C17
Controle  das  importações,  além  de  realizar  grandes  investimentos  em
infraestrutura.

5

3. Inserção da China

C18
A China alcançou um crescimento admirável e assumiu em 2013 a segunda
posição entre as maiores economias do mundo.

5

C19
Após  a  Revolução  Cultural  (1966-1976),  a  China  seguiu  um  caminho
parecido ao da Rússia em 1991, no sentido de abrir-se para a economia de
mercado e para o consumismo.

10

C20

A China, emergindo como grande potência econômica,  experimenta uma
sensível  transformação  de  sua  amplidão  geográfica  e  projeta  sua
hegemonia  construindo  infraestruturas  de integração  regional  por  toda  a
Ásia.

5

C21
É  considerado  o  segundo  maior  consumidor  de  petróleo  e  gás
(desbancando o Japão).

5

C22
Tem o terceiro maior mercado automobilístico do mundo e, se o ritmo se
mantiver,  ocupará o segundo lugar atrás da Alemanha, desbancando os
EUA.

5

C23

Essa  situação  é  motivada  pelas  políticas  do  governo  chinês,  como  o
controle das tarifas sobre o combustível, a redução do imposto de compra
de carros de baixa emissão e os subsídios para a venda de veículos nas
áreas rurais.

10

C24
A recente saída dos EUA da Parceria Transpacífica(TPP) abriu um espaço
para o crescimento da influência chinesa na Ásia.

5

4. Inserção da Índia

C25
Em 2013, teve sua economia impulsionada por um processo de abertura ao
capital  estrangeiro,  associado  à  política  de  desregulamentação  e  de
privatização.

5

C26
Atraiu novos investimentos estrangeiros, principalmente norte-americanos e
japoneses, quando essa situação foi favorecida pela mão-de-obra barata e
o crescimento do mercado interno.

10

C27

Os contrastes socioeconômicos na Índia ainda são marcantes (sociedade
de castas). Ao mesmo tempo em que é imensa a legião de pobres, o país
dispõe de uma indústria de alta tecnologia, sendo o maior exportador de
softwares  do  mundo,  além  de  máquinas,  produtos  eletrônicos,  produtos
químico-farmacêuticos etc.

10

5. Inserção da Coréia do Norte

C28
A  Coreia  do  Norte  possui  uma  economia  extramamente  fechada  e
centralizada, pois seu sistema econômico enquadra-se dentro do modelo
socialista. A economia é totalmente controlada pelo governo.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

(80% a 90%)
Algumas ideias

C29

O setor industrial é pouco eficiente em função, principalmente, dos baixos
investimentos  e  falta  de  concorrência.  O  país  também  enfrenta  sérios
problemas no setor  agrícola,  encontrando escassez de diversos tipos de
alimentos

5

C30

A infraestrutura do país é pouco desenvolvida, pois também não conta com
investimentos.  Como  há  controle  de  salários  no  país,  grande  parte  da
população  possui  renda  baixa  (para  os  padrões  dos  países  capitalistas
desenvolvidos) e semelhante.

5

C31
O governo norte-coreano aloca grande parte dos recursos arrecadados em
investimentos militares.

5

C32
O país restringe seus contatos comerciais à China,  tendo pouco contato
comercial  com  outras  nações,  pois  não  está  inserido  no  mercado
globalizado.

5

5. Inserção dos Novos Tigres Asáticos (Indonésia e Filipinas)

C33

Contrariamente  ao  que  seria  de  esperar,  as  duas  economias  mais
populosas do sudeste asiático não sofrem com o abrandamento econômico
dos  principais  destinos  das  suas  exportações  e  a  pujança  do  consumo
interno fá-las crescer a níveis máximos na última década.

5

C34
O  crescimento  do  PIB  indonésio  em  2012  foi  de  6,2%  (terceiro  ano
consecutivo  acima  dos  6%  e  num  contexto  de  uma  taxa  média  de
crescimento nesse período de 5,7%.

5

C35
Enquanto  muitos  outros  mercados  emergentes  da  Ásia  são  altamente
dependentes das exportações, mais de 60% do PIB indonésio é com tributo
interno, quer público, quer privado.

5

C36
As Filipinas ultrapassaram em 2012 a taxa de crescimento observada na
Indonésia,  com  6,6%,  acima  da  meta  do  Governo,  que  previa  um
crescimento de entre 5 e 6% para o conjunto do ano

5

C37
A política monetária é favorável. O Banco Central das Filipinas diminuiu a
sua taxa de juro de referência quatro vezes ao longo do ano. 

5

C38

O investimento estrangeiro no país, sobretudo na indústria de componentes
eletrônicos  é,  sem dúvida  favorecida  pela  expectável  atribuição  ao peso
filipino do grau de investimento (BBB) pelas maiores agências internacionais
de  notação  (BB+  com  outlook positivo  pela  Standard  &  Poor’s  neste
momento, que compara com o BB com outlook negativo para Portugal). 

10

C39 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 DO ALUNO


