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2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

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

Considerando os fatores de comparação: mercado; moeda; comércio; transporte; e energia,  comparar, sob o
enfoque da expressão econômica, os blocos União Europeia (UE) e BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul),
destacando os aspectos favoráveis e desfavoráveis às respectivas integrações e concluindo sobre as possibilidades de
intercâmbio entre eles no contexto da “nova ordem mundial”.

OBSERVAÇÃO: 

ESTA É UMA DAS FORMAS DE SOLUÇÃO PARA A SERVIDÃO “COMPARAR”. LEIA A PUBLICAÇÃO “MÉTODO
PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS FORMAS.

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

Identificação
do objeto

correto

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

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 15

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

M9
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente. 15
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

Comparação dos objetos
obedecendo aos

mesmos referenciais
(fatores de comparação).

Totalmente. 20
Empregou mais da metade dos referenciais

corretamente.
10

Empregou menos da metade dos referenciais
corretamente.

5

Não empregou os referenciais corretamente. 0

M11

Identificação da
coerência das ideias com

o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M12

Comparação das
ideias com ligação de

causa e efeito.

Totalmente. 20
Mais da metade das ideias com ligação. 15

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

M13
Elaboração das ideias dos

destaques

Totalmente. 15
Mais da metade das ideias com destaque. 10

Menos da metade das ideias com destaque. 5
Ideias sem destaque. 0

 Aluno nº



2

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

M14 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

M15
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

M16 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

M17

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
M18 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

I  n      trodução  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
A formação de blocos de países adquiriu maior vulto após o término da II Guerra
Mundial (1939-1945), em decorrência da destruição física, econômica e social que
então se generalizou, afetando muitos deles.

5

C2

O fato de ter surgido no Mundo, após esse conflito, uma bipolaridade de poderes
(Guerra  Fria)  deu  margem  à  formação  de  duas  vertentes  conjunturais  que,
posteriormente,  evoluíram  para  o  surgimento  de  vários  blocos  de  países,
caracterizando uma “nova ordem mundial” marcada pela “multipolaridade”.

5

C3

A União Europeia (UE), constituída a partir de 1957 e sediada em Bruxelas, reúne
28  países  do  Continente  Europeu,  compreendendo:  uma  área  contínua  de  4,4
milhões de km²; uma população de mais de 500 milhões de habitantes; um PIB da
ordem de 18,5 trilhões de dólares; e uma renda per capita próxima de US$37,000.
Sua  moeda  principal  é  o  Euro  (9  dos  28  membros  permanecem  com moedas
próprias).  Este  bloco  apresenta  uma  estrutura  gerencial  preestabelecida  e
consolidada.

10

C4

O  BRIC  (Brasil,  Rússia,  Índia,  China)  surgiu  casualmente  do  acrônimo
(“tijolo”  em Inglês)  sugerido pelo  economista  Jim O’Neill  a  partir  de um
estudo  em  2001,  quando  se  referiu  aos  países  emergentes  que
apresentavam,  na  época,  maior  crescimento  econômico.  Posteriormente
(2010), incluiu-se a África do Sul (South África), ampliando o acrônimo para
BRICS. Não há dados econômicos do BRICS oficialmente estabelecidos.
Assim, os números e valores apresentados são considerados a partir do
somatório  dos  dados  referentes  a  cada  um dos  seus  membros.  Dessa
forma, tem-se: PIB de US$ 18,84 trilhões; população aproximada de 3,06
bilhões de pessoas; área aproximada (descontínua) de 39,72 milhões de
km². Ressalta-se que a 2ª maior economia do Mundo – a China-- encontra-
se no BRICS.

10

C5

A seguir, será procedida a comparação, segundo o enfoque econômico e
os fatores considerados, da UE com o BRICS, destacando-se os aspectos
favoráveis e desfavoráveis às respectivas integrações e concluindo sobre
as possibilidades de intercâmbio entre esses dois blocos, no contexto da
“nova ordem mundial”.

5

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

 a. União Européia

C7

Moeda – a maioria dos integrantes da UE (19 países) adota a moeda comum – o
Euro –, quando apenas 9 permanecem com moedas próprias. Entretanto, não tem
havido  problemas  de  conversibilidade  monetária  dessas  moedas  com  o  Euro.
Assim, essa pequena divergência não chega a comprometer a integração deste
bloco econômico, embora não seja o ideal em termos de integrar seus Estados-
membros.

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

Ideias

C8

Mercado – é intenso e complementar entre os integrantes da UE, facilitado
pela  adoção  da  moeda  única  pela  maioria  dos  países-membros  e  pela
proximidade  geográfica  entre  eles.  Em termos  externos,  a  UE constitui  um
mercado  altamente  atrativo,  tanto  no  setor  de  importação  quanto  no  de
exportação, destacando-se neste setor a produção de elementos com alto valor
tecnológico  agregado.  Assim,  este  fator  contribui  efetivamente  para  a
integração econômica da UE e para o intercâmbio com outros blocos.

10

C9

Comércio –  este fator, associado às características do mercado europeu, é
intenso entre os integrantes da UE e entre outros países fora do bloco. Muitos
destes  países  têm procurado  ampliar  suas  relações  comerciais  com a  UE,
como,  por  exemplo,  o MERCOSUL,  de que o Brasil  faz parte.  Os produtos
europeus, dotados de alta tecnologia agregada, estimulam as trocas comerciais
internas e externas. Portanto, este fator também contribui para a integração do
bloco.

10

C10

Transporte – este é um fator de elevada categoria na área da UE, facilitando,
sobremaneira, os relacionamentos entre seus integrantes, tanto pela rica rede
de modais de transporte quanto pela facilidade criada pelo Espaço Schengen,
cuja finalidade é a livre circulação de pessoas, bens,  serviços e capitais na
região  do  bloco.  Em  decorrência,  este  fator  constitui,  certamente,  o  mais
propício à sua integração.

10

C11

Energia –  este é um fator crítico para a UE. Seus integrantes dependem de
vários  fornecedores  externos  para  atender  às  próprias  necessidades,
particularmente quanto a petróleo, derivados e gás, fato que se torna agravado
durante  o  longo  e  rígido  inverno,  quando  a  demanda  aumenta
consideravelmente. Em decorrência, estimula-se na UE o desenvolvimento de
energias alternativas como a nuclear, a solar e a eólica. Portanto, este fator não
representa um elemento integrador no âmbito do bloco.

10

Conclusão Parcial

C12

Diante dos fatores considerados, verifica-se que a UE se desataca entre os
blocos econômicos da atual  conjuntura  internacional,  seja  por  seu vulto
econômico seja por sua consistência, o que lhe confere ótimas condições
de intercâmbio e de integração.

15

b. BRICS

C13

Moeda – no âmbito do BRICS, não existe uma unidade monetária comum,
ou  seja,  cada  país  permanece com sua  moeda.  Assim,  para  permitir  a
interação  comercial  entre  seus  membros,  torna-se  necessário  adotar  o
padrão dólar, com distintas conversibilidades cambiais. Portanto, este fator
não contribui para a integração do bloco, embora tenha sido criado o Novo
Banco  de  Desenvolvimento,  com  sede  em  Xangai,  na  busca  dessa
integração.

10

C14

Mercado –  nos  encontros  de  cúpula  que  o  BRICS  tem  realizado
anualmente, uma das pautas-chave tem sido a ampliação dos mercados de
seus integrantes,  tanto  interna como externamente.  Porém, os aspectos
que  regem  o  estabelecimento  de  mercados,  como,  por  exemplo,  os
interesses nacionais,  são bastante diferenciados no âmbito do BRICS, o
que não se traduz em fator integrador do bloco.

10

C15

Comércio –  esta  atividade  no  âmbito  do  bloco,  embora  venha  se
ampliando,  apresenta-se  ainda  um tanto  restrita  entre  seus  integrantes,
mais  em  decorrência  de  atrativos  extrabloco  e  de  antigas  relações
comerciais  com outros  parceiros.  Por  outro  lado,  o  comércio  extrabloco
mostra-se  expressivo  em  face  de  iniciativas  específicas  de  cada  país
integrante,  com  destaque  para  a  China.  Este  ímpeto  comercial  chinês
poderá,  certamente,  angariar  benefícios  para  os  demais  membros  do
BRICS e estimular  uma maior  integração no âmbito  do bloco.  Assim,  o
relacionamento comercial interno e externo pode vir a se tornar um fator
favorável à integração do BRICS.

10

C16

Transporte – o próprio posicionamento geográfico relativo dos integrantes
do BRICS,  dispersos por  quatro  continentes,  demonstra  que  o setor  de
transportes constitui  um fator dificultador da sua integração como bloco.
Sob  este  aspecto,  verifica-se  que  os  corredores  de  exportação,  as
condições da infraestrutura, as grandes distâncias entre os integrantes e a
necessidade  de  conjugar  vários  modais  contribuem  para  dificultar  a
integração do bloco.

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

Ideias

C17

Energia –  este  fator  apresenta  características  bem  distintas  entre  os
integrantes do BRICS, redundando em facilidades para uns e dificuldades
para outros.  O Brasil,  por exemplo, é privilegiado em termos de energia
hidrelétrica e derivada de componentes orgânicos, enquanto caminha para
a autossuficiência na produção de petróleo. A Rússia, por sua vez, é grande
produtora de petróleo e gás, atendendo à grande demanda da UE, além da
própria.  Já  a  China,  grande  consumidora,  tem como  destaque  em sua
matriz energética o uso do carvão, de natureza bastante poluente. Assim, o
fator energia não representa, no momento, um destaque como integrador
dos países do BRICS, podendo evoluir  para tal,  caso se amplie a troca
comercial  de  energéticos  entre  eles  e  haja  maior  participação  dos
integrantes em investimentos em infraestrutura energética.

10

Conclusão Parcial

C18

Na realidade, o BRICS não se apresenta como um bloco econômico oficialmente
constituído  como  tal,  nem  uma  associação  formal  de  comércio,  embora  seus
membros venham atuando nesse sentido por meio de iniciativas como as cúpulas
anuais que realizam desde 2009 e a criação do Novo Banco de Desenvolvimento
(NBD ou NDB), sediado em Xangai (China).

15

c. Comparação entre a UE e o BRICS

C19

A UE,  detentora  de  moeda  (única)  altamente  valorizada,  exerce  forte
atrativo financeiro e comercial, tanto em termos de importação quanto de
exportação, o que favorece a integração do bloco, bem como intercâmbios
comerciais  entre  seus  integrantes  e  extrabloco.  O BRICS,  em face  das
distintas moedas de seus integrantes, apresenta grande variação cambial,
o que não se mostra favorável a trocas comerciais, seja entre os próprios
países seja em relação a outros blocos, dificultando a integração de seus
países-membros.  Em decorrência,  a  fim de  atenuar  esta  dificuldade,  os
integrantes do BRICS adotam o dólar em suas transações comerciais.

15

C20

O mercado no âmbito da UE é bastante facilitado,  seja por sua coesão
como  bloco  seja  pela  complementaridade  e  pela  proximidade  de  seus
integrantes, a par da grande facilidade de circulação no Espaço Schengen.
Tais  condições  mostram-se  altamente  favoráveis  à  integração  do  bloco
europeu. Já no BRICS, o mercado não encontra condições favoráveis como
na  UE,  tanto  pelo  distanciamento  entre  seus  integrantes  quanto  pela
dificuldade de ligações físicas. Assim, o fator mercado, embora haja trocas
bilaterais, não se destaca como integrador do bloco. 

15

C21

O comércio é altamente facilitado no âmbito da UE, reforçado por outros
fatores paralelos, constituindo destacado fator de integração do bloco. O
alto valor agregado dos produtos europeus também contribui para facilitar o
intercâmbio  intra  e  extrabloco,  ampliando,  assim,  sua  integração.  No
BRICS,  a  atividade  comercial,  embora  ativa,  é  dispersa,  ou  seja,  se
processa por trocas bilaterais, tanto interna quanto externamente. Porém, a
expressiva atuação comercial implementada pela China pode vir a se tornar
um fator de integração do BRICS, caso haja compartilhamento dos outros
membros.

15

C22

Em termos de transporte, a UE é privilegiada, seja pela extensa malha viária seja
pela proximidade de seus integrantes, a par do evoluído sistema dos outros modais.
Tais condições contribuem efetivamente para a integração do bloco, além de facilitar
intercâmbios  internos  e  externos.  No  BRICS,  as  condições  de  transporte
apresentam-se bastante desfavoráveis a trocas comerciais, tanto entre os próprios
integrantes quanto em relação a outros blocos e países. Portanto, este fator não
contribui para a integração interna do bloco. 

15

C23

Em relação a energia, a UE apresenta sérias restrições, particularmente de fontes
minerais  fósseis,  fazendo  com  que  seus  integrantes  dependam  largamente  de
fornecimento  externo,  em  especial  de  petróleo  e  gás,  o  que  estimula  o
desenvolvimento  de  fontes alternativas  como nuclear,  eólica  e  solar  (esta,  mais
restrita  durante  os  longos  invernos).  O  potencial  hidrelétrico  também  não  é
considerável  na  UE.  Assim,  o  fator  energia  não  tem  expressividade  quanto  à
integração no bloco europeu. No BRICS, as fontes de energia, embora dispersas
em  seus  países,  são  bastante  variadas,  apresentando  facilidades  para  uns  e
dificuldades para outros. A Rússia, por exemplo, é grande produtora de petróleo e
gás, enquanto a China concentra sua matriz energética no uso do carvão. O Brasil,
por  sua  vez,  é  altamente  privilegiado  em  termos  de  energia  hidrelétrica.  Esta
diversidade,  porém,  não  constitui  fator  de  integração  do  bloco,  embora  possa
facilitar trocas bilaterais com outros blocos e países.

15
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                                         Conclusão Parcial

C24

Conclui-se,  parcialmente,  que,  segundo  os  fatores  moeda,  mercado,
comércio,  transporte  e  energia,  a  UE  reúne  condições  plenamente
favoráveis à sua integração e ao intercâmbio comercial com outros blocos,
o que não se verifica da parte do BRICS, resultando, dessa divergência,
dificuldade  de  inter-relacionamento  entre  esses  dois  blocos,  com
possibilidade apenas de trocas bilaterais entre seus membros.

20

C25 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

C26

A UE  e  o  BRICS,  segundo  os  fatores  de  comparação  considerados,
apresentam diferentes  potenciais  e  recursos  de poder integrador,  o  que
redunda  em  dificuldades  para  o  intercâmbio  entre  eles  como  blocos
constituídos, no contexto da “nova ordem mundial”.

10

C27

O estudo comparativo ora realizado entre a UE e o BRICS, segundo os
fatores mercado, moeda, comércio, transporte e energia, permite concluir
que a UE constitui  realmente um bloco econômico coeso e consistente,
totalmente integrado,  com plenas condições de estabelecer  intercâmbios
comerciais seja com outros blocos seja com outros países.

10

C28

O BRICS, por sua vez, não se apresenta realmente como um bloco econômico
institucionalizado  como  tal,  muito  menos  como  uma  associação  formal  de
comércio, em que pese vir realizando anualmente reuniões de cúpula e tenha
criado um Banco comum,  sediado em Xangai,  tudo com o propósito  de se
firmar  como  bloco  econômico.  Porém,  ainda  não  se  estabeleceu  uma  real
integração com característica de bloco econômico.

10

C29

Assim,  conclui-se  que  o  intercâmbio  entre  a  UE  e  o  BRICS,  como  blocos
econômicos, não se mostra viável no contexto da “nova ordem mundial” em
virtude das condições desfavoráveis do BRICS, mas apenas se verificam trocas
comerciais entre os respectivos países-membros.

10

C30  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)

(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)
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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. 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 movimentos migratórios internos e externos no Brasil, a partir da segunda metade do século XX,
destacando os principais fatores de atração e repulsão populacional vigente no período.

 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. 15

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. 20

Em mais da metade das ideias. 15

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da imposição do

destaque

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80
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 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
As migrações internas dizem respeito ao processo migratório de indivíduos que se
deslocam de um local de origem para outros estados ou regiões do País. 2

C2
O Brasil,  país de amplo território na América do Sul,  apresenta desenvolvimento
tecnológico  e  populacional  em  áreas  bem  específicas,  onde  os  centros  de
desenvolvimento estão, em maioria, nas regiões próximas ao litoral.

6

C3
O movimento migratório interno tem relevantes reflexos na conjuntura, a tal nível que
é  estudado  continuamente  pelas  autoridades,  visando  obter  os  motivos  que
acionaram o procedimento.

5

C4

A migração  interna  no  Brasil  atingiu  seu  ápice  nos  anos  de  1960 a  1980,  com
destaque para o fluxo de nordestinos em direção à Região Sudeste. Nas últimas
décadas, a migração interna tem diminuído sensivelmente. O Nordeste ainda perde
habitantes para outras regiões, e o Sudeste é a área que mais recebe imigrantes,
mas com intensidade cada vez menor.

4

C5

A migração  externa  é  um  processo  que  tem  marcado  a  formação  da
população  brasileira.  Nela  destacam-se  os  fluxos  de  portugueses,
espanhóis,  italianos,  japoneses,  alemães  e,  mais  modernamente  de
pessoas oriundas de países da América do Sul e da África.

5

C6
A seguir, serão justificados  os movimentos migratórios internos e externos no
Brasil, a partir da segunda metade do século XX, destacando os principais
fatores de atração e repulsão populacional vigente no período.

2

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

Migrações internas  -  as migrações internas dizem respeito ao processo
migratório  de  indivíduos  que  se  deslocam de  seu  local  de  origem para
outros estados ou regiões do País.  O movimento  migratório  interno tem
relevantes reflexos na conjuntura, a tal nível que é estudado continuamente
pelas autoridades nacionais, visando detectar os motivos que acionaram o
movimento.

16

C9

Migração  para  o  Centro-Oeste  -  O  Centro-Oeste  brasileiro  recebe
migrantes de todas as partes do Brasil,  com destaque para os mineiros,
maranhenses,  baianos  e  paulistas  no  estado  de  Goiás,  nordestinos,
mineiros e paulistas no Distrito Federal, sulistas em Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.

16

C10

Migração de sulistas - Devido a expansão das fronteiras do Brasil Central
em direção à Amazônia. Com o crescimento do agronegócio, principalmente
a soja, as monoculturas avançaram em direção à Região Norte, alcançando
até mesmo o estado do Amapá.

16

C11

Desconcentração Industrial - ocorrida a partir dos anos 1990, as políticas
de  isenção  de  impostos  e  doações  de  terrenos  feitas  por  estados  e
municípios  acabaram  atraindo  as  empresas  para  diferentes  regiões.
Consequentemente,  a  ampliação  da  oferta  de  emprego  nesses  locais
impulsionaram o recebimento de imigrantes.

16

C12

Avanço da Urbanização nas últimas décadas -  a urbanização avançou
pelo Brasil, o que proporcionou a melhoria na infraestrutura de transportes,
de  telecomunicações  e  de  energia  elétrica,  favorecendo  a  geração  de
empregos  em  locais  até  então  menos  desenvolvidos.  Como  a  principal
motivação para migração é a busca por melhores condições de vida e de
trabalho,à medida que ocorre uma distribuição mais equilibrada das ofertas
de trabalho, a busca por outros lugares para residir tende a cair. 

16

C13

Desenvolvimento econômico em outras regiões - a partir dos anos 1960,
começou a ocupação maciça das regiões Centro-Oeste e Norte. A primeira
teve como fator de atração a inauguração de Brasília e, posteriormente, o
avanço do agronegócio. Já a região Norte passou a atrair migrantes a partir
da abertura de estradas como a Belém-Brasília e da criação da Zona Franca
de Manaus.

16
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
Ideias

C14

Migração intraregional - ocorre entre municípios de um mesmo Estado ou
ainda,  entre  estados  de  uma  mesma  região,  sobretudo  em  direção  a
cidades de médio porte. Esse processo é impulsionado, muitas vezes, por
Indústrias  que  migram para  cidades menores.  A migração  entre  estados
movimentou 4,6 milhões de pessoas entre 2005 e 2010.

16

C15

Migração pendular - neste caso, trata-se de um arranjo populacional entre
dois ou mais municípios onde a grande integração demográfica. A migração
pendular  ocorre  quando  as  pessoas  estudam  ou  trabalham  em  um
município  diferente  de  onde  moram,  sendo  obrigadas  a  se  deslocar
diariamente para cumprir suas obrigações.

16

C16

Migração de Retorno - é o deslocamento de pessoas para sua região de
origem, após ter migrado. Foi o que ocorreu na região Nordeste a partir dos
anos 1980, com a melhora da economia local. Na região metropolitana de
São  Paulo,  60%  dos  que  deixaram  a  região  entre  2000  e  2010,  eram
imigrantes de retorno.

16

C17

Migração boliviana - as principais razões que levam o povo boliviano imigrar são a
baixa oportunidade de emprego, instrução e conflitos armados.  Ressalta-se  que a
instabilidade econômica, financeira e política somada às grandes deficiências sociais
motivam a migração, principalmente para São Paulo.

16

C18
Fluxo entre o Brasil e a Argentina -  Iniciou-se um processo maior fluxo entre os
dois  países  motivado  pela  formação  do  Mercosul,  incentivando  a  migração  de
brasileiros e argentinos em busca de empregos e de qualidade de vida.

14

C19

Migração haitiana - os haitianos passaram a migrar a partir do ano de 2010, após o
terremoto do dia 12 de janeiro. Aos sobreviventes restaram dois caminhos: longa
espera  pela  ajuda  humanitária  ou  a  fuga.  Ressalta-se  visando  às  melhores
condições  de  sobrevivência  levou  à  migração  para  o  Brasil,  escolhido  por  ser
considerado o mais acolhedor. As principais rotas foram o Estado do Acre e, a partir
daí, a busca dos Estados do Sul e Sudeste, devido à oferta de trabalho.

14

C20

Migração  venezuelana.  Devido  a  atual  situação  política/  econômica  da
Venezuela,  os  retirantes  buscam  refúgio  em  Roraima  fugindo
principalmente,  da  fome.  Destaca-se  também,  mas  não  apenas  isso,
queriam escapar da severa escassez de remédios, da instabilidade política
e de uma inflação galopante.

14

C21

Migração síria -  devido a guerra civil  na Síria, provocada por problemas
internos  e  pela  geopolítica  internacional,  a  Primavera  Árabe  não  trouxe
soluções e sim a guerra que se fortaleceu com mais ódio. Destaca-se que
tal situação surgiu em decorrência dos problemas internos da nação e da
geopolítica internacional.

14

C22 Outras idéias 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 – 2018

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).


