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 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

[…] o Ministério da Saúde, através da FUNASA, estabeleceu, de acordo com a realidade local, um grupo de Doenças
Relacionadas  ao  Saneamento  Ambiental  Inadequado  (DRSAI),  subdividido  em  cinco  categorias:  1.  Doenças  de
transmissão feco-oral: diarreias, febres entéricas e hepatite A; 2. Doenças transmitidas por inseto vetor: dengue, febre
amarela, leishmanioses (tegumentar e visceral), filariose linfática, malária e doença de chagas; 3. Doenças transmitidas
através do contato com a água: esquistossomose e lepstoprose; 4. Doenças relacionadas com a higiene: doenças dos
olhos, tracoma, conjuntivites, doenças da pele e micoses superficiais; 5. Geo-helmintoses e teníases: Helmintíases e
teníases;  […]  Fonte:  Fundação  Nacional  de  Saúde-FUNASA.  Impactos  na  saúde  e  no  Sistema  Único  de  Saúde
decorrentes de agravos relacionados a um saneamento ambiental inadequado. Brasília, 2010.

Analisar as condições de saneamento básico associadas ao  abastecimento de água potável e  esgotamento
sanitário,  na incidência de DRSAI na região Norte do Brasil,  concluindo sobre as ações governamentais a serem
implementadas para a redução dessas doenças na população daquela região.

1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Identificação
do objeto

correto

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

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

8

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

(55% a 70%)

Compreensão
do nível de

desempenho

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

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

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

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o

Identificação do
objeto correto

M9 Divisão do todo em
partes coerentes.

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

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

M10
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

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

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

M11
Análise das ideias
com ligação de
causa e efeito.

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

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

M13

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

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

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

 Aluno nº



2

M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

10

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

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

2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver
menos de 300 escores e até esse limite).

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas
ideias

C1

Com o advento da Lei Federal de Saneamento Básico nº 11.445/07, foi cunhado o
conceito  de saneamento  básico como  o  conjunto  de  serviços,  infraestruturas  e
instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário,  limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Essas medidas
visam melhorar  a  vida e a saúde dos  habitantes de uma região  impedindo que
fatores físicos de efeitos nocivos possam prejudicar as pessoas no seu bem-estar
físico mental e social.

15

C2

A Região  Norte  do  Brasil  é  uma  das  cinco  regiões  estabelecidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE) em 1969. É a maior
entre as cinco regiões, formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas,
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Segundo dados do IBGE, a Região
Norte apresenta índices precários de saneamento básico.

10

C3

Ações do homem que alteram o meio ambiente, associadas à ausência ou
inadequação  de  saneamento,  podem levar  ao  aumento  da  incidência  de
doenças e à redução da expectativa e da qualidade de vida da população
humana. Em alguns locais, fica evidente a associação entre a proliferação de
determinadas doenças e a falta de saneamento básico.

10

C4

A  insuficiência  de  água,  em  quantidade  e  qualidade  adequadas,  a
insuficiência dos serviços de esgotamento sanitário, a aglomeração humana
em  determinadas  áreas  e  a  habitação  inadequada  colaboram  para  o
surgimento  das  chamadas  Doenças  Relacionadas  ao  Saneamento
Ambiental  Inadequado (DRSAI),  que têm relação direta  com o ambiente
degradado.

10

C5

A seguir,  serão  analisadas  as  condições  de  saneamento  básico  associadas  ao
abastecimento de água potável e ao esgotamento sanitário, na incidência de Doenças
Relacionadas  ao  Saneamento  Ambiental  Inadequado (DRSAI)  na região  Norte do
Brasil,  concluindo sobre as ações governamentais a serem implementadas para a
redução dessas doenças na população daquela região.

5

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ide ias

a. A      bastecimento de água potável  

C7

Tratamento da água – a qualidade da água fornecida, compatível com o
padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente, ocorre, mas não
é suficiente para o consumo da população. Nas áreas rurais, não existe
fornecimento regular de hipoclorito de sódio para as comunidades. Disso
decorre  o aumento na incidência nos casos de doenças de transmissão
fecal-oral na Região Norte do País, como diarreias e hepatite A.

10

C8

Cobertura da rede de abastecimento de água – apenas 59,2% da água
na Região Norte é fornecida por rede geral de distribuição, a menor do País,
sendo esse fornecimento intermitente.  A quantidade insuficiente  de água
fornecida para o consumo constitui elemento importante para o aumento da
incidência de diversas doenças, dentre elas as diarreias infectocontagiosas,
de transmissão fecal-oral.

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

Ide ias

C9

Uso de poços – é mais comum nesta região o abastecimento por poço
profundo ou artesiano (19,6%) e poço raso freático ou cacimba (15,0%).
Nas cheias, pequenos cursos de água e poços são invadidos por água de
qualidade inferior, muitas vezes não potável. Nas vazantes, o ressecamento
de pequenos cursos  de  água e a  retração  de  rios  maiores  dificultam o
acesso à água. O uso de água de baixa qualidade aumenta a incidência de
doenças  gastrointestinais  infecciosas  relacionadas  à  falta  de  limpeza  e
higienização com água.

10

C10

Manutenção na infraestrutura da rede de abastecimento de água – o
sistema  de  manutenção  da  rede  de  abastecimento  de  água  é  falho,
dificultando  a  regularidade  no  abastecimento  da  água  potável  para  a
população da Região Norte do Brasil e aumentando a incidência de DRSAI,
como diarreias, verminoses e infecções de pele e mucosas.

10

C11
Forma de estoque da água nas residências e manejo da água pelos
moradores –  ocorre  em condições com falta  de higiene,  aumentando a
incidência das DRSAI.

10

C12

Tratamento  de  águas  residuais  –  a  região  Norte  não  é  servida  por
sistemas eficientes de coleta e tratamento de águas residuais e depende
principalmente de sistemas de eliminação local, tais como latrinas e tanques
sépticos.  Nesses  sistemas,  as  águas  residuais  são  removidas  pelo
escoamento  direto  ou  pela  percolação  (infiltração)  em  cursos  d’água  e
aquíferos próximos, o que com frequência tem como resultado a poluição
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, aumentando a incidência
de DRSAI, como a esquistossomose.

10

Conclusão Parcial

C13

Do  exposto  acima,  conclui-se  parcialmente  que  as  condições  de
saneamento básico associadas ao abastecimento de água potável na Região
Norte  aumentam  a  incidência  de  DRSAI  como  verminoses,
esquistossomose,  hepatite  A,  diarreias,  entre  outras,  ao  se consumir
água contaminada, demandando ações governamentais que visem melhorar
o sistema de distribuição de água tratada à população daquela região.

25

b. Esgotamento sanitário

C14

Porte do sistema de esgotamento sanitário – a Região Norte é a mais
carente em termos de serviços coletivos de esgotamento sanitário. Apenas
13% dos municípios da região possuem rede de esgoto,  aumentando o
risco para DRSAI, relacionadas a vetores e transmissão fecal-oral. 

10

C15

Planejamento,  monitoramento e gerenciamento da rede de esgoto –
não é eficaz o que não permitiu uma expansão urbana ordenada na Região
Norte do País. As populações ribeirinhas sofrem com a baixa qualidade de
vida devido à falta de acesso ao sistema de esgoto ou mesmo às fossas
sépticas,  aumentando  a  incidência  de  diarreias  infecciosas  e  doenças
relacionadas a vetores como a dengue e a leptospirose.

10

C16

Sistema  de  esgotamento  sanitário –  na  Região  Norte,  existe  uma
infinidade  de  sistemas  de  esgoto  do  tipo  fossa-sumidouro,  fossa-filtro,
excluídos  do  sistema  coletor,  além  de  inúmeros  casos  de  ausência  de
qualquer tipo de sistema coletor, o que faz com que o esgoto seja lançado
nas ruas e  calçadas das  cidades,  aumentando a incidência  de doenças
relacionadas, a falta de higiene e o aumento de vetores.

10

C17

Tratamento de esgotos domésticos – na Região Norte, praticamente há
ausência de tratamento, com galerias pluviais recebendo esgoto doméstico
in  natura,  aumentando as  endemias  locais  e  incluindo  as  hepatites  e  a
filariose.

10

C18

 Escoamento do esgoto – apenas 18,9% dos domicílios da Região Norte
do Brasil têm escoamento do esgoto feito através da rede geral ou fossa
ligada à rede, o que impede a coleta e o tratamento adequado do esgoto
produzido, aumentando a incidência de DRSAI, como as diarreias, a febre
amarela, a leptospirosee as micoses.

10

C19

Uso de fossa rudimentar – cerca de 70% das residências despejam seu
esgoto em fossas não ligadas à rede e que não são sépticas, o que não
possibilita  o  seu  tratamento,  aumentando  a  contaminação  dos  recursos
hídricos e a proliferação de doenças.

10
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Conclusão Parcial

C20

Do  exposto  acima,  conclui-se  parcialmente  que  as  condições  de
saneamento básico, associadas ao esgotamento sanitário na Região Norte
aumentam  a  incidência  de  DRSAI  relacionadas  ao  aumento  de  vetores,
contaminação  da  água  e  falta  de  higiene,  demandando  ações
governamentais  que visem melhorar o sistema de coleta e tratamento do
esgoto à população daquela região.

25

C21  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

C22

As condições adequadas de saneamento básico associadas tanto ao acesso
à  água  potável  como  à  coleta  e  ao  tratamento  dos  esgotos  impactam
positivamente  a  saúde  pública.  Esses  serviços  geram  benefícios
econômicos  e  sociais  e  são,  portanto,  indispensáveis  para  melhoria  da
qualidade de vida da população.

15

C23
Em síntese, a Região Norte é considerada uma das regiões mais pobres do
País,  com condições de saneamento básico inadequadas para uma boa
qualidade de vida para sua população, com elevados índices de DRSAI.

15

C24

Para  a  diminuição  do  índice  de  DRSAI,  são  necessárias  ações
governamentais  tais  como:  políticas públicas de saneamento focadas na
integralidade  do  território,  levando  em  consideração  o  meio  rural  que
geralmente  concentra  o  maior  déficit  de  acesso  aos  serviços  de
saneamento  básico;  elaboração  de  projetos  de  saneamento,  com
levantamento de custos e impactos ambientais envolvidos; capacitação de
técnicos  e lideranças  comunitárias  para  atuar  em suas  comunidades
como  agentes  multiplicadores  em  saneamento  básico  (divulgação,
elaboração de projetos e implantação de tecnologias sociais de baixo
custo, em áreas rurais e em comunidades remotas ou isoladas, como
quilombolas,  assentamentos,  regiões  ribeirinhas,  indígenas  e  de
extrativismo);  elaboração  de  projetos  para  o  saneamento  rural
sustentável, dentre outras.

40

C25

Dessa  forma,  conclui-se  que  as  ações  governamentais  relacionadas  à
melhora no fornecimento, na qualidade da água e no esgotamento sanitário
são de fundamental importância para a redução na incidência de DRSAI na
Região Norte do Brasil.

10

C26  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 C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis 0 (1)
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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.

na (quase) totalidade do texto.
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  aspectos  geopolíticos  que  têm  contribuído  efetivamente  para  a  consolidação  da  proximidade
estratégica entre o Brasil e os países da África Atlântica na atualidade.

 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 M9 Identificação da coerência Em todas as ideias. 20
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Identificação
do objeto

correto

das ideias com o objeto.
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

As  relações  entre  o  Brasil  e  o  Continente  Africano  iniciaram-se
praticamente em meados do século XVI, quando se encetou o tráfico de
escravos e as trocas comerciais de produtos naturais nativos, então sob a
égide da Coroa Portuguesa, responsável pela Colônia aqui instalada.

7

C2
Esse relacionamento teve nítida influência na formação da nacionalidade
brasileira,  provocando  um  sincretismo  de  raças,  línguas,  costumes  e
culturas, fenômeno que perdura até os dias atuais.

7

C3

Com  a  consolidação  desse  relacionamento  ao  longo  do  tempo,  os
interesses nacionais do Brasil e de países da África Atlântica tornaram-se
cada  vez  mais  recíprocos  e  complementares,  razão  pela  qual  o  País
mantém 34 embaixadas naquele Continente.

7

C4

Em termos geográficos, o litoral brasileiro, com 7.500 km de extensão, confronta-se
com o litoral africano ocidental, onde se situam dezesseis países, sendo a menor
distância entre esses litorais de aproximadamente 4.500 km (Natal-Lagos), o que
vai se refletir no relacionamento em questão.

7

C5
Em decorrência de aspectos geopolíticos, o Brasil passou a dedicar especial atenção,
e até mesmo prioridade, aos países africanos considerados integrantes do entorno
estratégico do País, quais sejam, os situados na Costa Ocidental da África.

7

C6
A seguir,  serão apresentados aspectos geopolíticos que têm contribuído
efetivamente para a consolidação da proximidade estratégica entre o Brasil
e os países da África Atlântica na atualidade.

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
Ideias

C8

 Espaço geográfico – a proximidade geográfica entre o Litoral Brasileiro e
a Costa Ocidental da África, as dimensões continentais dos territórios em
pauta  e  a  facilidade  de  ligação  entre  eles  por  intermédio  do  Oceano
Atlântico  constituem  aspectos  geopolíticos  amplamente  favoráveis  ao
relacionamento  do  Brasil  com  o  Continente  Africano.  A similaridade  de
aspectos  fisiográficos,  climáticos  e  de  recursos  minerais  reforça
efetivamente  a  característica  de  identidade  regional  no  contexto  desse
relacionamento.

20

C9

 Postura da Defesa Nacional do Brasil – os documentos que regulam a
Defesa Nacional do Brasil (PND, END e LBDN) estabelecem como área de
interesse prioritário  brasileiro (entorno estratégico) a Costa Ocidental  da
África e, como tal, enfatizam o estabelecimento de parcerias estratégicas
com os países dessa região, ratificando a natural aproximação geopolítica.

20

C10

 Relacionamento comercial – nos últimos anos, tem-se verificado uma
crescente atividade comercial entre o Brasil e a África, a par de elevados
investimentos  e  financiamentos  brasileiros  em  países  africanos.  O
relacionamento  comercial  é  reforçado  pela  ampla  atuação  de  várias
empresas brasileiras em solo africano, além das iniciativas de cooperação
técnica.

20
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
Ideias

C11

Acordos internacionais –  a celebração de múltiplos acordos do Brasil
com  países  africanos  têm  permitido  estreitar  cada  vez  mais  os  laços
diplomáticos e de interesses recíprocos. Esses acordos se verificam em
diversas áreas  estratégicas  como ensino,  energia,  tecnologia,  pesquisa,
alimentação, defesa, saúde etc.

20

C12

Operações  de  paz –  embora  sob  a  égide  da  ONU,  a  participação  de
contingentes e/ou militares brasileiros em operações de paz na África tem
contribuído efetivamente para tornar mais sedimentado o relacionamento
do Brasil com países africanos, ratificando a proximidade estratégica.

20

C13

Ações sócio-humanitárias – os diversos tipos de ajuda humanitária que o Brasil
tem proporcionado aos povos africanos contribuem efetivamente para a projeção
do País como parceiro importante e como ator relevante no contexto internacional,
fato que reforça a estatura estratégica brasileira, tornando o País um membro da
ONU  especialmente  confiável  para  atuar  no  Continente  Africano  sempre  que
instado por aquele Organismo internacional, em particular no caso de arbitragem
de eventuais conflitos entre Estados.

20

C14

Base de apoio internacional – a parceria com a África encerra especial
significância  para  o  Brasil  tendo  em  vista  aquele  Continente  reunir
cinquenta  países  com  distintas  culturas,  bem  como  por  sua  interface
geográfica  com o  Atlântico  Sul,  o  Mediterrâneo,  a  Península  Ibérica,  o
Oceano Índico e o Oriente Médio. Além disso, os países africanos podem
se mostrar favoráveis a interesses ou demandas brasileiras em foros como
o Conselho de Segurança da ONU e outros.

20

C15

Cadeia produtiva internacional  – a busca por mercados receptivos a produtos
industriais  com  valor  agregado  constitui  um  desafio  cada  vez  maior  dentre  os
participantes da cadeia produtiva internacional. Este aspecto geopolítico pode se
tornar  altamente  favorável  a  importações  de  produtos  brasileiros  por  parte  dos
países  africanos,  pois  encerra  o  potencial  de  estimular  o  parque  industrial
brasileiro, em especial da base industrial de Defesa, reforçando o relacionamento
recíproco entre os países.

20

C16

Atividade  turística –  também  constitui  um  aspecto  geopolítico  por
contribuir efetivamente para o estreitamento das relações inter pares, pois,
além  do  viés  econômico,  faculta  o  intercâmbio  entre  diferentes  povos,
consolidando a integração no entorno estratégico.

10

C17

Intercâmbios militares – o intercâmbio de militares brasileiros e africanos,
seja em atividades de ensino seja em exercícios operativos, propicia uma
oportunidade ímpar para um maior conhecimento das respectivas doutrinas
militares,  o  que  se  traduz  em  importantes  subsídios  para  compor
planejamentos estratégicos caso o Brasil seja convocado a atuar com tropa
naquele Continente. Este aspecto também contribui efetivamente para uma
maior aproximação entre os atores em pauta.

10

C18

Segurança  e  cooperação  estratégicas –  a  Zona  de  Paz  e  Cooperação  do
Atlântico Sul (ZOPACAS) é integrada por 24 países banhados pelo Atlântico Sul,
dos quais 20 estão situados no Costa Ocidental africana. A ZOPACAS é o principal
foro para o tratamento de temas relativos à segurança no Atlântico Sul. Trata-se de
uma iniciativa que busca articular ações em benefício da paz, da estabilidade e do
desenvolvimento sustentável na região do Atlântico Sul, por meio do fortalecimento
da  coordenação  e  da  cooperação  entre  os  Estados-membros,  o  que  contribui
efetivamente  para  uma  maior  proximidade  estratégica  do  Brasil  com  a  África
Atlântica.

10

C19

Investimentos financeiros na África – nos últimos anos, a África tornou-
se  um  polo  atrativo  de  investimentos  em  face  da  sua  abundância  de
recursos minerais e da demanda mais intensiva por serviços básicos de
infraestrutura  e  construção  civil,  apesar  das  fragilidades  institucionais
existentes  e  dos  riscos  inerentes.  Além  das  áreas  citadas,  energia,
agricultura,  serviços  bancários  e  telecomunicações têm sido  alvos  para
investimentos brasileiros na África. Em consonância com esses fatores e
com  a  prioridade  atribuída  pelo  Brasil  à  África  Atlântica,  o  governo
brasileiro  tem  estimulado,  particularmente  por  meio  do  BNDES,
investimentos  em  prol  do  desenvolvimento  de  países  africanos,  o  que
corrobora a proximidade estratégica do Brasil com aquele Continente.

10

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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  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

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000
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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).


