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DPS 
CP/ECEME – 2019 

1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

(UMA SOLUÇÃO) 
 

GEOGRAFIA-SAÚDE 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 
 Analisar a influência dos indicadores sociais (renda, educação e saneamento básico), no atual surto de 
dengue nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, concluindo sobre as ações da Força Terrestre no combate ao 
mosquito Aedes aegypti no país. 

 
1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO- 
RES 

ESC 
ALUNO 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

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 

 
 
 
 

Conclusão 
(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  

Aluno nº 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas 

ideias 

 
C1 

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de 
significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 
operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse acadêmico ou 
para formulação de políticas. 

 
10 

 

 
 
 

C2 

A Região Centro-Oeste é uma das cinco regiões do Brasil definidas 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo a 
segunda maior região em extensão territorial do país. É formada pelos 
estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul (MS) e o Distrito 
Federal (DF). Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da 
Saúde, em 2019, a região apresentou cerca de 20% dos casos 
prováveis de dengue do país, concentrados nos estados de MS e 
Goiás. 

5 

 

 

C3 
A Região Sudeste é a segunda menor região do país. É composta 
pelos estados do Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Rio de 
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Concentra cerca de 60% do total de 
casos prováveis de dengue registrados no país em 2019, destacando-
se os estados de Minas e ES. 

5 

 

 
C4 

A dengue é uma doença de vinculação hídrica, sua transmissão está 
associada ao mosquito Aedes aegypti, que tem sua reprodução 
condicionada à água e favorecida pelo clima quente e úmido, como 
também pelas condições precárias de urbanização. 

10 
 

C5 
Em caráter complementar às atribuições constitucionais, o Exército 
Brasileiro (EB) realiza ações subsidiárias, em cooperação com o 
Ministério da Saúde, para o combate ao mosquito vetor da dengue. 

5 
 

 
C6 

A seguir, será analisada a influência dos indicadores sociais, renda, 
educação e saneamento básico, no atual surto de dengue nas regiões 
Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, concluindo sobre as ações da Força 
Terrestre no combate ao mosquito Aedes aegypti no país. 

 
5 

 

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO- 
RES 

ESC 
ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas 

ideias 

 a. Região Centro-Oeste.   

 

C8 

Alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – deve-se ao 
elevado índice do DF, não refletindo a realidade dos outros estados. O 
menor IDH de estados como MS, propicia a elevação do número de 
casos de dengue. O EB atua em apoio às autoridades estaduais e 
municipais para o combate e erradicação dos focos do mosquito 
transmissor. 

 
10 

 

 
 

C9 

Elevada desigualdade social – a região apresenta elevado Índice de 
Gini (0,6019), revelando elevada concentração de renda e alta 
desigualdade social. Níveis elevados de pobreza são relacionados ao 
aumento na incidência de dengue, pelos hábitos e atitudes da 
população. O EB atua em apoio às autoridades estaduais e municipais 
para o combate e erradicação dos focos do mosquito transmissor. 

 
10 

 

C10 

Baixo Produto Interno Bruto (PIB) - a região participa com 9,2% do 
PIB do Brasil, considerado o quarto PIB entre as regiões brasileiras. O 
baixo nível socioeconômico da população está relacionado ao 
aumento da incidência de dengue. O Exército realiza ações em apoio 
às autoridades estaduais e municipais para o combate e erradicação 
dos focos do mosquito transmissor. 

10 

 

C11 
Elevado PIB per capita - é o segundo maior do país. O motivo por 
esse resultado é a alta taxa do PIB per capita do Distrito Federal, o 
maior do país.  

10 
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C12 

Alta taxa de analfabetismo (pessoas de 15 anos ou mais analfabetas) 
- da região é de 5,7% (2017). A baixa escolaridade influencia 
negativamente na conduta da população para medidas de controle e 
combate ao mosquito. O EB participa de campanhas para 
esclarecimento da população no combate ao vetor da dengue. 

15 

 

C13 

Elevado número médio de anos de estudo – 8,3 anos (acima da 
média nacional). Embora isso não represente a qualidade do ensino, o 
que pode influenciar negativamente nas medidas de educação 
sanitária, aumentando a incidência de dengue nessa região. O EB atua 
em campanhas de esclarecimento da população sobre a 
responsabilidade de todos no combate ao mosquito da dengue.  

10 

 

 
 
 

C14 

Baixa cobertura dos serviços de gerenciamento de resíduos – a 
maioria das cidades da região ainda destina parte do lixo 
incorretamente para lixões e 19% dos domicílios não contam com 
coleta de lixo. O acúmulo indevido de lixo e o clima quente e chuvoso 
contribuem para o aumento do número de casos de dengue na região. 
O EB atua em apoio ao MS em campanhas de esclarecimento e 
combate aos focos do mosquito transmissor.   

20 

 

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Algumas ideias 

 Conclusão Parcial   

C16 

Conclui-se parcialmente que, os indicadores de renda, educação e 
saneamento da região Centro-Oeste contribuem para o aumento do 
número de casos de dengue, tendo o EB participação importante no 
apoio às ações de conscientização da população, combate e 
erradicação dos focos do mosquito Aedes aegypti no país. 

 
15 

 

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 b. Região Sudeste.    

C18 
Alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – apresenta o 
segundo melhor IDH do país. Boas condições socioeconômicas são 
fatores protetores em relação à dengue. 

10 
 

C19 

 Elevada desigualdade social – a região apresenta índice de Gini de 
0,529 (2018), revelando maior concentração de renda e pobreza, com 
aumento na incidência de dengue, pelos hábitos e atitudes da 
população. O EB atua em apoio às autoridades estaduais e municipais 
para o combate e erradicação dos focos do mosquito transmissor. 

10 

 

C20 
Produto Interno Bruto (PIB) – é a região mais desenvolvida do país, 
responsável por 55,2% do PIB brasileiro. Boas condições 
socioeconômicas são fatores protetores em relação à dengue. 

10 
 

C21 
PIB per capita – o Sudeste do Brasil tem o maior PIB per capita entre 
todas as regiões brasileiras. Boas condições socioeconômicas são 
fatores protetores em relação à dengue. 

10 
 

C22 

Taxa de analfabetismo – é de 3,8% (2017), com piores índices em 
MG e ES, o que contribui para o aumento na incidência de casos 
prováveis de dengue nesses estados. O EB atua em campanhas de 
esclarecimento da população sobre a responsabilidade de todos no 
combate ao mosquito da dengue. 

15 

 

C23 
Elevado número médio de anos de estudo – 8,8 anos (acima da 
média nacional). Contribui favoravelmente para o comportamento da 
população em combater os focos da doença. 

10 
 

C24 

Baixa cobertura de esgotamento sanitário – principalmente no 
estado de Minas Gerais, onde o número de casos de dengue está mais 
concentrado. O EB apoia agentes de combate a zoonoses em visitas 
aos imóveis, com alertas aos moradores sobre as formas de combate ao 
mosquito e trabalho de eliminação dos criadouros em locais estratégicos.  

20 

 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 Conclusão Parcial   

C26 

Conclui-se parcialmente que os indicadores de desigualdade social, 
educação e saneamento da região Sudeste contribuem para elevar o 
número de casos prováveis de dengue, tornando-se de suma 
importância as ações da Força Terrestre na conscientização, combate 
e erradicação dos focos do mosquito Aedes aegypti no país. 

15 

 

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.   
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO- 
RES 

ESC 
ALUNO 

 
 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas ideias 

 

C28 

Os indicadores sociais monitoram as condições de vida e bem-estar da 
população por parte do poder público e sociedade civil, permitindo análise 
sobre as mudanças sociais, econômicas e de desenvolvimento de uma região. 

10 
 

 
C29 

Em síntese, os indicadores sociais de renda, educação e saneamento 
básico das regiões Centro-Oeste e Sudeste influenciam de forma 
semelhante no surto de dengue nessas localidades. 

15 
 

C30 
O EB, por suas capacidades e presença em todo o território nacional, 
tem apoiado órgãos federais, estaduais e municipais em ações 
educativas e de eliminação dos focos do mosquito por todo o país. 

10 
 

C31 

Dentre as diversas ações realizadas pela Força Terrestre destacam-se 
o “Mutirão Limpeza”, com a finalidade de eliminar os focos do mosquito 
que por ventura existam nas OM e áreas de responsabilidade do EB; 
“Dia Nacional de Esclarecimento”, cujo objetivo é aprofundar o nível de 
conscientização quanto à gravidade do problema e ao grau de 
responsabilidade de todos os cidadãos no combate ao mosquito, em 
diversos municípios do país; “Mutirão de Erradicação de Focos de 
Proliferação do Mosquito e Descontaminação”, em apoio às 
autoridades federais, estaduais e municipais, para o combate e a 
erradicação de focos do mosquito; e campanha nacional de 
mobilização escolar, nas redes públicas e privadas, de orientação, a fim 
de ampliar a disseminação de informações a respeito da gravidade do 
problema, dos males causados pelo mosquito, do grau de 
responsabilidade de cada um e dos procedimentos a serem adotados 
pela população no combate ao mosquito. 

15 

 

C32 
Sendo assim, as ações da Força Terrestre no combate ao mosquito 
Aedes aegypti tem contribuído para o controle da incidência da dengue 
no país. 

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 

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

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

 
0 (1) 

 

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

 
 

10 

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

 
20 (2) 

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

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos 
frequentes do leitor. 0 (1)  

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10 
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor. 25 (2) 

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

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 0 (1)  

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 10 

 

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

 
 
20 (2) 

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

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

 
0 (1) 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5 
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10 
D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 15 (2) 
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(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) 
 

 Apresentar os processos de integração regional na América Latina, destacando a importância destes para a 
inserção latino-americana na economia mundial. 

 

1. MÉTODO 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

Introdução 
(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 

 
Desenvolvimento 

(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 

Desenvolvimento 
 

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  

 

 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 



 
 

6 
 

 
 
 

Introdução 
(10% a 20%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 

O processo de integração regional da AL se faz imprescindível porque 
envolve e une países relacionados com o crescimento e desenvolvimento 
econômico, político e social da região. Para isso, implementam uma 
redução gradual das tarifas alfandegárias a fim de potencializar o fluxo de 
mercadorias entre os países-membros dos blocos e estimular a 
concorrência em determinados setores de suas economias.  

10  

C2 

A América Latina (AL) é uma região do continente americano com uma área 
de cerca de 21.069.501 km², que engloba 20 (vinte) países (Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, 
Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
República Dominicana, Uruguai e Venezuela), onde são faladas, 
primordialmente, as línguas espanhola, portuguesa e francesa, o que 
contribui para a integração regional e uma inserção na economia mundial. 

5  

C3 

Na AL, os blocos econômicos podem contribuir para o êxito da sua inserção 
na economia mundial, com estabilidade macroeconômica, abertura à 
competição no terreno microeconômico, busca de bons indicadores de 
governança e de qualidade na formação de recursos humanos e, por fim, 
uma inserção econômica internacional mais ativa, via abertura ao comércio 
e aos investimentos estrangeiros. 

10  

 
C4 

Além de integrar regionalmente os países, a formação dos acordos 
econômicos potencializa o comércio com o mercado externo, através de 
tarifas comuns e estratégias de mercado, visando atenuar os efeitos da 
concorrência e dinamizar as trocas comerciais.  

 
10  

C5 
A seguir, serão apresentados os processos de integração regional na 
América Latina, destacando a importância destes para a inserção latino-
americana na economia mundial.  

5  

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.    

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

Ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).   

C7 

Fundado em 1991, o MERCOSUL é a mais abrangente iniciativa de 
integração regional da AL, surgida no contexto da redemocratização e 
reaproximação entre os países da região ao final da década de 1980. Seus 
membros fundadores do são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, 
signatários do Tratado de Assunção. A Venezuela aderiu ao MERCOSUL 
em 2012, mas está suspensa, desde dezembro de 2016, por 
descumprimento de seu Protocolo de Adesão. Como estados associados 
estão os demais países sul-americanos com exceção da Guiana Francesa, 
favorecendo, além da integração, a inserção da AL na economia 
mundial. 

15   

 
C8 

O MERCOSUL atravessa um processo de fortalecimento econômico, 
comercial e institucional. Os Estados Partes consolidaram um modelo de 
integração pragmático, voltado para resultados concretos no curto prazo. O 
sentido da integração do MERCOSUL atual é a busca da prosperidade 
econômica com democracia, estabilidade política e respeito aos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, e, como destaque, propicia a 
inserção mais competitiva da AL na economia mundial.  

 
10  

C9 

A partir de 2019, por causa dos acordos com a Associação Latino-
Americana de Integração (ALADI), os horizontes do MERCOSUL foram 
ampliados de maneira muito significativa, a começar pela indispensável 
aproximação com a Aliança do Pacífico, voltando a ser uma plataforma 
para a inserção competitiva de seus membros na economia mundial.  

10 
  

 b. União das Nações Sul-Americanas (UNASUL).   

C10 

A UNASUL, estabelecida em maio de 2008, é fruto de um longo processo 
histórico que conduziu as nações sul-americanas a repensar o tipo de 
modelo de integração que a elas é mais adequado sob os pontos de vista 
econômico, político e militar, visando uma inserção mais competitiva na 
economia mundial.  

10  

C11 

O estabelecimento da UNASUL é de grande importância para a integração 
dos países que a integram (Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, 
Colômbia, Equador, Peru, Chile, Guiana, Suriname e Venezuela), pois, 
através da implantação de uma zona de livre comércio, proporciona maior 
flexibilidade nas relações comerciais, circulação de pessoas e 
mercadorias em âmbito mundial. 

15  
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 c. Foro para o Progresso da América do Sul (PROSUL).   

C12 

A reunião realizada em Santiago (Chile), em 22 de março de 2019, entre 
presidentes sul-americanos, ocasião em que se adotou a “Declaração 
Presidencial sobre a Renovação e o Fortalecimento da Integração da 
América do Sul”. Nesta Declaração, oito países (Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru) indicaram sua vontade de 
construir e consolidar um espaço regional de coordenação e cooperação, 
estabelecendo as bases para o lançamento do PROSUL. A iniciativa 
substituirá, para esses países, o papel inicialmente conferido à UNASUL, 
destacando-se um perfil mais liberal no tocante à inserção da AL na 
economia global. 

15  

 d. Aliança do Pacífico.   

 
C13 

A Aliança do Pacífico, criada em 28 de abril de 2011 e formalizada em 6 de 
julho de 2012 através da assinatura do Acordo Marco na cidade de 
Antofagasta (Chile) é uma das maiores referências em integração regional 
do mundo. Desse modo, Chile, Colômbia, Peru e México decidiram construir 
uma área de integração profunda para dar impulso a uma maior 
competitividade regional, promover a inclusão social e a superação da 
desigualdade, e para alcançar uma maior aproximação entre os países da 
AL. 

10  

C14 
A Aliança do Pacífico tem como objetivo principal a promoção de ações 
conjuntas de modo a permitir uma cooperação comercial mais dinâmica 
entre seus membros e como destaque, uma aproximação mais estreita 
com a Ásia-Pacífico, nova força motriz da economia mundial.  

10  

 e. Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).    

C15 

É uma organização intergovernamental criada em 1980 em Montevidéu 
(Uruguai), composta por treze países-membros (Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai 
e Venezuela), visando contribuir com a promoção da integração da região 
latino-americana, procurando garantir seu desenvolvimento econômico e 
social. A ALADI é o resultado de um processo de integração regional 
iniciado no final da década de 1950, cujo primeiro marco foi a criação, em 
1960, da Associação Latino Americana de Livre Comércio (ALALC). Com 
isso, os países da AL aumentaram os canais do dialogo econômico, o que 
favorece a integração e a posterior inserção na economia mundial. 

15  

 f. Comunidade do Caribe (CARICOM).   

 
C16 

É um bloco de integração econômica e política de nações do Caribe. O 
tratado, assinado em 1973, é constituído por 15 países-membros, além de 
outros quatro territórios. A CARICOM é composta por 12 países insulares e 
nações costeiras em torno do Mar Do Caribe. Configurou-se como uma das 
estratégias de cooperação assim que as então ex-colônias se tornaram 
independentes das nações europeias gerando uma autonomia na 
inserção global. 

10  

C17 

A CARICOM é um bloco que, além de questões econômicas, aborda 
aspectos como política externa, e desenvolve projetos comuns nas áreas de 
saúde, meio ambiente, educação e comunicação. Desse modo, favorece a 
inserção na economia mundial. 

10  

 g. Comunidade Andina das Nações (CAN).   

C18 

A CAN, Pacto Andino ou Grupo Andino é um bloco econômico que foi 
fundado em 26 de maio de 1969 por países da AS e tem, atualmente, 05 
(cinco) nações associadas, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, 
além de dois países como observadores, México e Panamá, tendo como 
objetivos a realização da integração comercial, econômica e política entre 
os países componentes do bloco, facilitar a sua participação no processo de 
integração regional, visando à formação progressiva de um Mercado 
Comum Latino-Americano. 

 
10  

C19 

Além disso, promove o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos 
países-membros por meio da integração e da cooperação econômica e 
social, proporciona mais postos de trabalho, reduzindo as diferenças de 
desenvolvimento entre os países integrantes da Comunidade, destacando-
se a melhoria da qualidade de vida da população e a posição dos 
países do bloco no contexto econômico global. 

15  
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 h. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).   

C20 

A OTCA é um bloco socioambiental formado inicialmente, em 1978, como 
Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), pelos Estados que partilham o 
território Amazônico: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 
Suriname e Venezuela, com o objetivo promover o desenvolvimento integral 
da região e o bem-estar de suas populações, colocando a Amazônia como 
área de interesse global. Dessa forma, pode-se destacar o reforço da 
soberania dos países sobre seus territórios amazônicos protege a 
região da cobiça internacional, favorecendo a inserção autônoma da 
AL na economia global.  

15  

 
i. Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 
(IIRSA).   

C21 

Desde ano 2000, a IIRSA é um programa conjunto dos governos dos 12 
países da América do Sul que visa a promover a integração sul-
americana através da integração física desses países, com a 
modernização da infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, 
mediante ações conjuntas.  

10  

C22 

A integração da infraestrutura física da América do Sul baseia-se que é 
necessário planejar a construção dos meios físicos (infraestrutura) que 
permitam o desenvolvimento da livre circulação de produtos, serviços e 
pessoas.  

10  

 
C23 

Assim, a IIRSA tem como propósito declarado promover o desenvolvimento 
com qualidade ambiental e social, a competitividade e a sustentabilidade da 
economia dos países sul-americanos, favorecendo a integração da 
infraestrutura – não apenas de transportes, energia ou comunicações, mas 
também a integração da logística regional, integrando os mercados de 
serviços. Assim, a IIRSA se insere na chamada "era do novo regionalismo", 
destacando-se pelo foco na infraestrutura física da integração 
regional.  

 
10  

C24 Outras ideias julgadas pertinentes   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

  3. EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(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) 



 
 

9 
 

(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 – DPS 
Ficha de Observações – 2019 

 
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 videoaulas. 

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 
COMPREENSÃO 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 
maiúsculas/minúsculas. 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 

 
 
 
 
 
 


