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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

O termo “Make America Great Again” (Torne a América Grande Novamente), abreviado como MAGA, foi o slogan de
campanha adotado durante companhas presidenciais de integrantes do partido Republicano nos Estados Unidos da
América. Para ser mais preciso originou-se durante a campanha presidencial de Ronald Reagan na eleição de 1980 ainda
no contexto da Guerra Fria. Todavia foi popularizado por Donald Trump durante sua vitoriosa campanha presidencial em
2016”(fonte: CP/CAEM adaptado do artigo How Donald Trump trademarked the Slogan “Make America Great” de Enrico
Bonadio (15 de outubro de 2015), acesso em 23 de abril de 2019, disponível em http://theconversation.com/how-donald-
trump-trademarked-the-slogan-make-america-great-again-49070 

Analisar  ações do atual Governo dos Estados Unidos da América, nas expressões  econômica e  psicossocial,
concluindo sobre os reflexos para a América Latina.

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%)

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
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Compreensão
do nível de

desempenho

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
As  ações  do  governo  republicano  de  Donald  Trump  foram  reorientadas
privilegiando  o  mercado  interno,  fato  que  repercute  em  todo  o  cenário
internacional e tem reflexos diretos para a América Latina (AL).

10

C2

Os EUA estão localizados na América do Norte onde fazem fronteira com o
Canadá, país de elevado desenvolvimento social, e o México ao sul, que é a
porta de entrada dos latino-americanos. É o país com a quarta maior extensão
territorial com 9. 371.174 Km², possuindo 50 Estados com grande diversidade
populacional, sendo que dois são descontínuos em relação ao território original:
Alasca,  situado  ao  norte  do  Canadá  e  cercado  pelos  Oceanos  Pacíficos  e
Ártico, e o Havaí, uma ilha no Oceano Pacífico. 

10

C3

A AL é a parte do continente americano localizada ao sul do Rio Grande
(fronteira  do  México  com  os  EUA)  onde  houve  majoritariamente
colonização espanhola e portuguesa. Tradicionalmente, a atuação dos EUA
no  cenário  geopolítico  latino-americano  está  dividida  entre  grupos  que
defendem posições isolacionistas e grupos internacionalistas que pregam a
integração. 

5

C4

A eleição  de  Donald  Trump  foi  acompanhada  da  promessa  de  fazer  a
“América grande outra  vez”.  O discurso  isolacionista  adotado por  Trump,
durante a campanha eleitoral, defendia, por exemplo, a saída dos EUA do
Trans-Pacific Partnership (TPP), acordo formado por 12 países do eixo Ásia-
Pacífico e que fora assinado no governo de Barack Obama.

5

C5

Em termos  geopolíticos,  Paulo  Fagundes  Visentini  sugere  que  os  EUA
empregam “a estratégia da lagosta” no continente americano. Na visão do
autor, o NAFTA constituiria a “cabeça”, o centro nevrálgico; a AL seria a
retaguarda e reserva de mercado e recursos;  as “garras” se projetariam
sobre o Pacífico e o Atlântico, apoiadas em alianças militares na Ásia e na
Europa. 

5

C6

A  seguir,  serão  analisadas ações  do  atual  governo  dos  EUA,  nas
expressões econômica  e psicossocial,  concluindo  sobre reflexos  dessas
ações para a AL.

5

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ide ias

 a. Expressão Econômica.

C8

Renegociação do Acordo Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA). É
uma ação exigida pelo governo Trump considerando que o NAFTA, no atual
termo, é prejudicial aos interesses dos EUA. O tratado com o México e o Canadá
está em vigor desde 1994. As renegociações começaram em agosto de 2018 e
estão em curso. Segundo analistas da Casa Branca, o acordo está em perigo
porque Trump ameaçou desvincular-se caso não sejam atendidas as exigências
nas áreas fiscais e tributárias, que enfrentam resistência do México, o que tem
influência  nas  exportações  e  importações  de  produtos  industriais  e  gêneros
agrícolas para a AL.

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

Ide ias

C9

Aumento do orçamento na área de defesa. O complexo industrial militar dos
EUA recebeu maiores investimentos por parte do governo de Donald Trump. Por
isso, os EUA seguiram na liderança dos investimentos no setor militar com mais
de 640 bilhões de dólares em 2018. A tendência é a mesma para o ano de 2019,
onde  os  maiores  investimentos  estão  previstos  para  o  desenvolvimento  de
capacidades  na  guerra  aérea,  por  exemplo  através  da  aquisição  dos  novos
caças F-35. Podemos citar também a guerra nuclear, com a aposta em bombas
“miniatura” e o setor cibernético,  contribuindo para que os EUA permaneçam
como a maior potência militar do mundo.

10

C10

Incentivo à indústria nacional. O governo Trump age para criar condições para
o aumento da oferta de empregos para os cidadãos dos EUA na indústria. Por
exemplo, o presidente incentivou a Apple a produzir seus smartphones, tablets e
afins nos EUA, em vez de continuar a produzir na China, onde a mão de obra é
mais barata e existem grandes incentivos fiscais dados pelo Estado. Com isso,
busca  fortalecer  a  economia  local,  o  que  repercute  na  diminuição  de
investimentos econômicos diretos de empresas norte-americanas na AL.

10

C11

Saída do Tratado de Associação Transpacífica (TPP).  A saída do TPP foi a
primeira ação do novo governo Trump. A justificativa foi proteger os interesses
dos  trabalhadores  norte-americanos.  O  Tratado  foi  assinado  por  12  países:
Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru,
Cingapura,  EUA e Vietnã,  que representam 40% da economia mundial e um
terço  do  comércio  global.  O  TPP  visava  reduzir  barreiras  comerciais  entre
algumas das economias com crescimento mais rápido na Ásia e se estender do
Canadá ao Vietnã. Assim, sem os EUA, o TPP não poderá entrar em vigor o
diminui  o  grau  de  interdependência  de  alguns  países  latino-americanos  com
grandes centros de desenvolvimento da economia global.

10

C12

Proteção do mercado interno contra a concorrência estrangeira. O governo
Trump age  no  sentido  de  proteger  o  mercado  interno  dos  EUA em setores
considerados menos competitivos. Por exemplo, a aplicação de tarifas unilaterais
sobre a importação de aço e alumínio, confirmadas por Trump em 2018, é uma
ação típica da nova realidade em Washington. Tal fato repercute diretamente na
economia da AL que tradicionalmente exporta commodities e produtos primários
para os EUA.

10

C13

Proteção  da  propriedade  intelectual  de  produtos  e  invenções.  A  inovação
tecnológica é um dos setores privilegiados por Trump. Atualmente, os EUA atribuem
às  empresas  chinesas  da  apropriação  intelectual  de  produtos  de  empresas
americanas, forçando-as a transferir tecnologia para a China. Com desconfiança, as
companhias dos EUA dizem que o Judiciário chinês é tendencioso e, quase sempre,
decide em favor de empresas locais em tais disputas.  Todavia,  o governo chinês
afirma que está ciente do sentimento americano e pretende punir  esses tipos de
violações a fim de manter o bom relacionamento com os EUA.

10

C14

“Guerra comercial” contra a China. Os EUA impõem tarifas e investem no
combate  e  concorrência  aos  produtos  “made  in  China”, o  que  foi  uma  das
bandeiras  da  campanha  do  presidente  Donald  Trump.  São  denominadas
“guerras  comerciais”  a  mútua  imposição  de  tarifas  comerciais  à
importação/exportação  entre  nações,  sobretaxando  os  produtos  mais
importantes de seu concorrente. A guerra comercial contra a China tem entre
seus focos fortalecer a indústria norte-americana.

10

C15

Hegemonia em setores-chave da economia global. Os EUA agem para manter a
hegemonia econômica em setores de ponta e alta tecnologia. Por exemplo busca dar
repostas a desafios diretos à supremacia em setores-chave da economia global, a
exemplo do aeroespacial,  dos semicondutores e da internet 5G. Com isso, busca
proteger setores estratégicos para o futuro de sua sociedade e economia.

10

Conclusão Parcial

C16

Conclui-se, parcialmente, que o governo dos EUA aumentou os investimentos
internos  no  setor  produtivo  e  faz  reformas  de  base  na  economia  a  fim  de
proteger o mercado nacional diante da concorrência internacional, especialmente
a  chinesa.  Contudo,  tais  ações  também  restringem  relações  comerciais  e
distanciam economicamente os EUA de países da AL.

15

b. Expressão Psicossocial.

C17

A construção  de  muro  de  contenção  na  fronteira  EUA/México. O  muro  visa
restringir a entrada de imigrantes oriundos da AL nos EUA. A ação consistiria em
controlar  fisicamente  uma  extensão  de  aproximadamente  3000  km.  Todavia,
integrantes dos democratas se recusaram a aprovar o orçamento para o projeto do
governo republicano de Trump. Além disso, as autoridades do México também não
concordam em empregar orçamento no projeto. Assim, o governo dos EUA ainda não
conseguiu viabilizar a construção do muro a fim de combater a entrada de imigrantes
ilegais oriundos da AL em território dos EUA.

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

Ide ias

C18

Mudanças  na  lei  da  acesso  à  saúde  ou  “Obamacare”.  O "Obamacare",
também conhecido como Lei de Assistência Acessível (ACA, em inglês), exige
que qualquer pessoa que viva nos EUA, americana ou estrangeira, deva aderir a
um  plano  de  saúde.  O  governo  Trump  tenta  revogar  nos  tribunais  o
"Obamacare", que foi aprovado no Congresso, a fim de diminuir gastos. 

10

C19

O  enrijecimento  das  leis  migratórias. O  presidente  Trump  continua
pressionando  o  congresso  dos  EUA para  mudar  as  leis  de  imigração.  Por
exemplo,  busca o encerramento  do sistema de “loteria  de vistos”,  nos  quais
candidatos  são  selecionados  aleatoriamente,  por  computador,  entre  as
inscrições qualificadas. Também procura eliminar a “migração em cadeia”, que
dá prioridade a parentes de residentes legais. Com isso, age para dificultar a
entrada de imigrantes em solo americano, refletindo diretamente na AL, local de
onde são provenientes grande parte dos movimentos populacionais por terra.

10

C20

Ações  de  assistência  humanitária  em  caso  de Desastres  Naturais.  A
administração do presidente Donald Trump já enfrentou desastres naturais que
destruíram cidades no estado do Texas, na Flórida e em Porto Rico. Apesar de
ter  visitado os  lugares  atingidos  e  adotar  medidas  de apoio,  recebeu muitas
críticas devido às declarações quanto ao verdadeiro impacto do problema na
sociedade e quanto ao impacto no orçamento.

10

C21

Redução de gastos e custos sociais. O governo busca sanear a economia e
diminuir programas considerados assistencialistas. Por exemplo, o governo dos
EUA fez  cortes  em  créditos  educativos,  verbas  rodoviárias  destinadas  aos
Estados, assistência alimentar a pessoas de baixa renda, contribuindo para a
diminuição  de  gastos  públicos,  o  que  impacta  diretamente  me  medidas
assistenciais que não rara são usadas por imigrantes oriundos da AL.

10

C22

Criação de novos postos de emprego. A ação consiste em abrir novas plantas
industriais  e  serviços  nos  EUA  aumentando  a  oferta  de  vagas  no  setor
secundário e terciário da economia. Nesse sentido, a gestão Trump já trouxe alta
na geração de emprego, com um crescimento acima do esperado já no primeiro
mês  de  governo.  Por  exemplo,  em  outubro  do  ano  de  2017,  a  taxa  de
desemprego nos EUA foi reduzida para 4,1%, a menor em quase 20 anos, fato
que contribui para as avaliações positivas no quesito eficiência, gerando fatores
de atração para a migração de latino-americanos para os EUA.

10

C23

Relação instável com a imprensa. A relação do governo Trump com a imprensa
tradicional  é  instável.  Por  exemplo,  grandes  redes  como a  Cable  News Network
(CNN) já entraram em rota de colisão com o governo na área social,  vide temas
como o aborto e as migrações. Contudo, considera-se que a diminuição dos índices
de popularidade não fizeram com que Trump mudasse seu estilo peculiar, que inclui
provocações (a maior parte pelo Twitter) e discursos em tom direto, muitas vezes
considerados agressivos pela imprensa em geral. 

10

C24

Restrições  a  grupos  étnico-religiosos  considerados  radicais.  A  ação
consiste no fim da recepção a refugiados e o banimento da entrada de viajantes
de diversos países considerados como  rogue states (estados párias),  a maior
parte deles com população de maioria muçulmana. Atualmente, cidadãos do Irã,
Líbia, Síria, Iêmen, Somália, Chade, Coreia do Norte e alguns funcionários da
Venezuela não podem entrar nos EUA. 

10

C25

Crítica a visão preservacionista do meio ambiente. O meio ambiente é uma
das  áreas  em  que  Trump  mais  se  empenhou  em  se  diferenciar  da  gestão
Obama. Em março, o novo presidente assinou um decreto revogando uma série
de regulações contra as mudanças climáticas.  Por  exemplo,  a gestão Trump
suspendeu medidas do Plano de Energia Limpa – o principal legado ambiental
de Obama – e fortaleceu o uso de combustíveis fósseis. 

10

Conclusão Parcial

C26

Conclui-se,  parcialmente,  que o  governo dos  EUA aumentou as  medidas  de
segurança  por  meio  de  ações  de  controle  sobre  os  fluxos  populacionais,
intensificado nos aeroportos e nas fronteiras, ao mesmo tempo em que reduziu
gastos sociais  considerados desnecessários pela  atual  gestão.  A austeridade
nos gastos repercute na AL.

15

C27  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C28
O governo dos EUA adotou práticas nacionalistas restritivas à globalização, ao
mesmo tempo em que modificou as relações sociais e econômicas com a AL.

5

C29

Em síntese, o governo Trump mudou o panorama socioeconômico dos EUA,
intensificando medidas de austeridade e controle. As formas são o protecionismo
econômico, o maior controle fronteiriço sobre o fluxo de pessoas e mercadorias e
a diminuição de gastos sociais.

10
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C  on      c      l  u      s      ã  o
(20% a 30%)

Ideias

C30

Um  importante  reflexo  econômico  para  latino-americanos  é  a  diminuição  dos
investimentos diretos e dos fluxos financeiros oriundos dos EUA para a região. Existe
uma tendência de afastamento fruto da atual priorização pelo mercado interno por
parte  dos EUA e também da lentidão  das reformas estruturais  na  AL,  depois  de
muitos  anos  de influência  de  governos  de  esquerda,  a  chamada “onda rosa”  ou
progressista.

10

C31

Conclui-se ainda que as ações do governo dos EUA geraram aumento da tensão na
fronteira com o México a fim de evitar fluxos migratórios massivos dos países do
“Sul”  em direção ao “Norte”,  afetando principalmente a relação econômica com o
México no âmbito do NAFTA e com países da América Central continental e insular,
mais próximos geograficamente.

10

C32

As políticas mais isolacionistas e protecionistas dos EUA no âmbito  econômico e
comercial também geraram como consequência um populismo reativo em diversos
países latino-americanos com o crescimento de governos nacionalistas de esquerda
menos voltados para a integração regional ou mesmo hemisférica.

10

C33
O Brasil, na condição de maior economia latino-americana, vivencia um momento de
aproximação com os EUA, devido a chegada ao poder de um governo alinhado com
os ideais econômicos e societários defendidos pelo governo Trump.

10

C34

Por  fim,  o  governo  dos  EUA e  a  AL precisam  agir  e  fomentar  um  modelo  de
crescimento  mútuo,  impulsionando  a  realidade  social  e  econômica  em  todo  o
continente  americano  a  fim  de  transformá-lo  em  uma  grande  zona  de  paz  e
prosperidade. 

5

C35  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)

(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)
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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 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

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

 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
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I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(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. É um espaço onde são majoritários os
idiomas espanhol, português e francês. A proximidade cultural entre os 20
(vinte) países da região (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Cuba, Equador,  El Salvador,  Guatemala, Haiti,  Honduras,  México,
Nicarágua,  Panamá,  Paraguai,  Peru,  República  Dominicana,  Uruguai  e
Venezuela) é importante para integração regional em termos econômicos
e sociais.

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 AL,
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

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

c. Foro para o Progresso da América do Sul (PROSUL).
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
Ideias

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. C  omunidade 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

h. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
Ideias

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 do 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

(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)
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(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 – 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
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).


	Restrições a grupos étnico-religiosos considerados radicais. A ação consiste no fim da recepção a refugiados e o banimento da entrada de viajantes de diversos países considerados como rogue states (estados párias), a maior parte deles com população de maioria muçulmana. Atualmente, cidadãos do Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália, Chade, Coreia do Norte e alguns funcionários da Venezuela não podem entrar nos EUA.
	Crítica a visão preservacionista do meio ambiente. O meio ambiente é uma das áreas em que Trump mais se empenhou em se diferenciar da gestão Obama. Em março, o novo presidente assinou um decreto revogando uma série de regulações contra as mudanças climáticas. Por exemplo, a gestão Trump suspendeu medidas do Plano de Energia Limpa – o principal legado ambiental de Obama – e fortaleceu o uso de combustíveis fósseis.

