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DPS
CP/ECEME – 2017

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

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

Analisar os atuais fluxos – capitais, informações, mercadorias e pessoas – entre países, nas expressões científico-tecnológica e
econômica, destacando a importância das novas tecnologias para as relações de poder no mundo contemporâneo.

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
Os atuais fluxos econômicos entres os países são viabilizados por recentes
conquistas e inovações na expressão cientifico-tecnológica de poder.

5

C2

A Revolução Técnico-Científica e Informacional se intensificou a partir dos
anos  1970,  alterando  a  dinâmica  dos  fluxos  de  mercadorias,  capitais  e
serviços e, por conseguinte, gerando uma nova divisão do poder no mundo
contemporâneo.

10

C3
 A globalização configura-se como um processo que tem uma base histórica
e está diretamente relacionada à mudanças na estruturação da produção na
sociedade capitalista.

10

C4
A atual organização da produção capitalista que se dispersa por todo o
globo terrestre elevando a importância das redes como meio de circulação
de informações, capitais e mercadorias.

5

C5
O mundo,  após  a segunda metade do  século  XX,  ingressou em uma etapa de
profundas  evoluções  no  campo  tecnológico,  desencadeada,  principalmente,  pela
junção entre conhecimento científico e produção industrial. 

5

C6

A  seguir,  serão  analisados os  atuais  fluxos  –  capitais,  informações,
mercadorias  e  pessoas  –  entre  países,  nas  expressões  científico-
tecnológica  e  econômica,  destacando as  novas  tecnologias  para  as
relações de poder no mundo contemporâneo.

5

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algu mas  i de ia s

 a. Expressão Científico Tecnológica

C8

O  aumento  das  atividades  bancárias  via  internet.  Os  serviços  e
informações bancárias podem ser feitas com o uso da internet, destaca-se o
uso  de  smartphones  e  computadores.  Destaca-se  que  as  redes  de
computadores estão largamente difundidas no mundo.

10

C9

As  informações  por  telecomunicações.  Possibilitam  o  aumento  da
capacidade  das  empresas  de  produzir  e  realizar  negócios  no  mercado
interno e externo, destacando-se para esse fim o avanço das infraestruturas
de telecomunicações em toda a América do Sul nesse início de século XXI. 

10

C10

O aumento da quantidade de ligações telefônicas. A China é o país com
mais  linhas  telefônicas  no  mundo com quase  1  bilhão  de  linhas  (999,6
milhões, para ser mais exato), seguido pelos Estados Unidos da América
(EUA), com 421,8 milhões de linhas, a Índia em terceiro (384,8 milhões) e a
Rússia em quarto (232,1 milhões), dessa forma concentrado o poderia nos
países  do Norte,  destaca-se o  incremento  da telefonia  fixa  e  celular  no
mundo contemporâneo. 

10

C11

O acelerado processamento das informações entre países.  É fruto de
avanços na informática e na microeletrônica, fortalecendo o poder nacional
das  nações  detentoras  de  capacidade  tecnológica  de  inovação  em
informática como os EUA, a Alemanha e o Japão. Destaca-se para esse fim
a criação de supercomputadores.

10

C12

O  aumento  do  uso  das  telecomunicações  informatizadas.  É  o  conjunto  de
tecnologias da informação e da comunicação resultante da junção entre os recursos
das telecomunicações (telefonia, satélite, cabo, fibras ópticas etc.) e da informática
(computadores,  periféricos,  softwares  e  sistemas  de  redes),  que  possibilitou  o
processamento,  a  compressão,  o  armazenamento  e  a  comunicação  de  grandes
quantidades  de  dados em curto  prazo  de  tempo,  entre  usuários localizados  em
qualquer ponto do Planeta. Destaca-se o sistema integrado à telemática.

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

Algu mas  i de ia s

C13

A transmissão de informações por cabos submarinos. Os cabos usando
tecnologia de fibra óptica são colocados no relevo oceânico, entre estações
terrestres, para transmitir sinais de telecomunicações através de trechos de
mar, se concentrando basicamente no hemisfério Norte.

10

C14

O aumento da aviação comercial internacional.  Os novos modelos de
aviões  de  passageiros  facilitam  a  circulação  de  pessoas  mundialmente,
destaca-se a criação de modelos como o Airbus 320 que são adotados em
todo  o  mundo,  embora  grande  parte  da  tecnologia  na  aviônica  seja
dominada pelos países situados no Arco do Conhecimento (EUA, Japão e
Europa).

10

C15

O aumento da circulação de automóveis no mundo. O desenvolvimento
de carros de passeio mais rápidos e confortáveis se deu a partir da segunda
metade do século XX. O uso de automóveis se populariza e é responsável
pelo transporte diário de milhões de pessoas em todo o mundo. Destaca-se
as matrizes das principais montadoras são originários de países localizados
no hemisfério Norte.

15

Conclusão Parcial

C16

Conclui-se, parcialmente, que os atuais fluxos entre países na expressão
científico-tecnológica se intensificam devido ao desenvolvimento de novas
tecnologias,  mas  os  investimentos  estão  basicamente  concentrados  nos
países desenvolvidos do hemisfério Norte.

15

b. Expressão Econômica

C17

A desregulamentação financeira.  A diminuição da atuação do Estado na
defesa  de  regras  para  fortalecer  o  sistema  financeiro  e  inibir  socorros
bilionários  indiscriminados  a  bancos,  seguradoras  e  empresas,  como
observado  durante  a  crise  financeira  global.  Destacam-se  os  grandes
computadores organizados em rede que equipam as bolsas de valores.

10

C18
A mobilidade de capitais em busca de vantagens locacionais.  O conjunto de
elementos  socioespaciais  e  estruturais  como  capital  e  energia  que  interfere  ou
diretamente se relaciona com a distribuição das indústrias em um dado território. 

10

C19

 Os investimentos em instituições de ciência e tecnologia. Locais onde
se encontram muitas universidades e centros científicos e tecnológicos são
considerados atraentes  para empresas  que  necessitam desses serviços,
uma vez que eles formam profissionais especializados e garantem rápido
aprimoramento  das  condições  e  estratégias  de  produção  industrial.
Destaca-se a existências de tecnopólos como o Vale do Silício nos EUA.

10

C20

Os fluxos econômicos via e-commerce. As redes de comércio eletrônico
conecta  pessoas  e  mercados  mundialmente  aumentando  o  número  de
transações  comerciais.  Destaca-se  o  desenvolvimento  da  internet  e  a
densificação geográfica das redes.

10

C21

A  mobilidade  da  mão  de  obra  com  qualificação  profissional.  A
população com maior nível de capacitação técnica busca migrar atraídas
por  melhores  condições  de  trabalho.  Isso  configura  a  chamada fuga  de
cérebros (brain drain em, inglês) e, normalmente, afeta os países periféricos
ou em desenvolvimento como o Brasil, África do Sul e Índia.

10

C22

Os Incentivos fiscais. São os tributos que deixam de ser cobrados pelo
poder público para atrair uma determinada empresa, que objetiva diminuir
custos e maximizar os lucros. Por isso, muitos lugares com características
locacionais  semelhantes  disputam  empresas  mediante  a  concessão  de
benefícios, o que está no cerne da questão da guerra fiscal que vem se
tornando um problema estrutural para o Brasil e outros países.

10

C23

Amplo  e  ativo  mercado  consumidor. Quando  um local  apresenta  um
mercado consumidor que, além de numeroso, é bastante ativo e crescente,
há um aumento do número de empresas, serviços que buscam instalar-se
nessa região para atender esse mercado e gerar lucros. Embora o processo
de globalização permita o atendimento de mercados que se encontram nas
áreas mais distantes do globo, ganham vantagens aquelas empresas que
se  localizam  mais  próximas  e  que  conseguem  oferecer  produtos  de
qualidade a preços menores.

10
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C24

A circulação  econômica.  O  aumento  da  interdependência  as  cadeiras
produtivas no Brasil e no mundo, destaca-se a organização em redes que
integram  a  produção,  distribuição  e  consumo  adotada  pelos  grandes
conglomerados internacionais (Toyota, Ford, Microsoft, etc).

15

C25
A globalização do setor de serviços.  A expansão de atividades do setor
de serviços (hotéis,  call  centers,  advogados,  etc)  atuam relacionados às
redes de informações e comunicações em âmbito mundial.

10

Conclusão Parcial

C26

Conclui-se, parcialmente, que os atuais fluxos entre países na expressão
econômica  se  intensificam  devido  ao  processo  de  globalização,  tendo
propiciado o aumento dos investimentos produtivos e financeiros nos países
em desenvolvimento.

15

C27  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

C28
A integração global dos fluxos se dá por meio das redes de informação e
tecnologia,  o  que  possibilita  a  atual  interdependência  econômica  entre
países capitalistas.

5

C29

Em síntese, conclui-se que os países que compõem o atual sistema internacional
apresentam  diferentes  capacidades  tecnológicas  e,  por  isso,  uma  desigual
possibilidade  de  investimentos  na  capacitação  necessária  a  um  mundo  em
constante  transformação.  Dessa  forma,  são  gerados  impactos  negativos  para
aqueles que se encontram em posição periférica como grande parte da África, sul
da  Ásia  e  América  do  Sul  em  termos  de  tecnologia.  Ao  mesmo  tempo,  vê-se
reforçado o poder nacional dos países do arco do conhecimento.

15

C30

A busca  pelo  domínio  das  novas  tecnologias  atende  às  demandas  da  era  do
conhecimento e têm como impacto fundamental o aumento qualitativo e quantitativo
dos fluxos de mercadorias, capitais, pessoas e serviços pelo globo. 10

C31

Urge  que  países  como  o  Brasil,  que  se  coloca  como  um  player
internacional, aumentem a capacidade de financiamento público e privado
em pesquisa  e  desenvolvimento  visando o  acompanhamento  da  corrida
tecnológica que potencializem a fluidez.

10

C32
Por fim, somente os países capazes de empreender mudanças científico-
tecnológicas  e  fluxos  terão importância nas relações de poder no mundo
contemporâneo.

10

C33  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)

Apresentar o atual processo de inserção do continente asiático no sistema capitalista.

 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
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

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

5

C9
Investimentos  em  setores  de  tecnologia  das  informações  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
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas ideias

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

4. Inserção da Coréia do Norte

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

10

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 Asiáticos (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
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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)

(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
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RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 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).


