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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)

“Muitos têm apontado essa desigualdade como uma das explicações para a onda de protestos que varreu recentemente alguns países da
América Latina, como Chile, Peru e Bolívia. Apesar dos avanços econômicos e sociais nos primeiros anos deste século, a América Latina
ainda é "a região mais desigual do planeta", alertou a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) em várias ocasiões.
A questão, então, é por que esse cenário ainda continua. A resposta, segundo historiadores, economistas e sociólogos, começa alguns
séculos atrás. "Pode-se dizer que o passado colonial criou as condições para a desigualdade", diz Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de
Economia, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.” (Por que a América Latina é a região mais desigual do planeta.
Disponível em https://www.bbc.com/ portuguese/brasil-51406474. Acesso em 19 MAIO 21).

Analisar  a  questão  da  desigualdade  social  na  América  latina,  nas  expressões  econômica e  política,
destacando os óbices existentes para minimizá-la e concluindo sobre os principais desafios para inserção dos países
da região na economia mundial.

1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 6

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 6

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento.
4

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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

M8
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente. 15

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

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5

Divisão sem coerência. 0

M9
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Totalmente. 15

Atendimento em mais da metade das ideias. 7

Atendimento em menos da metade das ideias. 3

Não atendimento das ideias. 0

M10
Análise das ideias

com ligação de
causa e efeito.

Totalmente. 25

Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

M11
Elaboração das

ideias do destaque.

Totalmente. 15

Mais da metade das ideias com ligação. 10

Menos da metade das ideias com ligação. 5

Ideias sem ligação. 0

M12
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 30

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

 Aluno nº



2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M13 Retomada da ideia central. 5

M14

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 20

Parcialmente com as ideias essenciais. 10

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

M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

15

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

10

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

Desigualdade social é a diferença que existe entre as classes sociais dentro
de  uma  mesma  sociedade,  em  que  determinados  indivíduos  possuem
condições estruturalmente mais vantajosas do que outros. Isto se torna um
problema para uma região ou país quando as distâncias entre as rendas são
grandes, dando origem a fortes disparidades.

10

C2

A América Latina (AL) é a fração do continente americano colonizada por
povos  latinos,  ou  seja,  portugueses,  franceses  e  espanhóis.  Estende-se
desde o sul  do  rio  Grande na América  do Norte,  passando pela América
Central até o limite meridional da América do Sul.  É composta por países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Há alguns destes que, apesar de
não terem sido colonizados por povos latinos, são considerados pertencentes
a esta região devido à moldura geográfica e ao seu passado histórico, como:
Suriname, Guiana e Jamaica.

5

C3

Atribui-se à colonização de exploração,  a gênese da desigualdade na AL.
Mais  recentemente,  a  distribuição  heterogênea  de  terras  nas  economias
agrárias contribuiu para a concentração de renda em torno de grupo reduzido
de famílias, acentuando-se, assim, a referida concentração.

5

C4

Atualmente, é uma região emergente e muito envolvida nas transformações
mundiais,  mas,  também, enfrentando importantes desafios.  Apesar do seu
dinamismo, esbarra em obstáculos no seu caminho para o desenvolvimento e
para  a  sua  inserção  econômica  no  mundo  globalizado,  a  começar  pelas
desigualdades sociais e regionais, passando pela carência de infraestruturas
e pela baixa produtividade em geral.

5

C5

A seguir, será analisada a questão da desigualdade social na América Latina,
nas expressões econômica e política, destacando os óbices existentes para
minimizá-la  e  concluindo  sobre  os  principais  desafios  para  inserção  dos
países da região na economia mundial.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 10

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Econômica

C7

1) Desemprego
De acordo com a OIT (Organização Internacional  do Trabalho),  em 2020,
mais de 41 milhões de pessoas estavam desempregadas na América Latina
e  Caribe,  o  que  significa,  aproximadamente,  13%  da  População
Economicamente  Ativa  (PEA).  Um  número  expressivo,  pois  evidencia  as
fragilidades econômicas que os países da região sofrem, além de explicitar a
má distribuição  de  renda  e  as  desigualdades  sociais.  Ressalta-se que  o
desemprego  entre  as  mulheres  está  aumentando  mais  do  que  entre  os
homens e que a situação dos jovens latino-americanos é preocupante, pois
um em cada cinco não consegue emprego.

10



3

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C8

2) Altas taxas de inflação
Os  países  latino-americanos  possuem,  em  sua  grande  maioria,  dívida
externa  contraída  no  processo  de  descolonização.  Os  referidos  países
encontram  dificuldades  em  pagar  tal  dívida,  principalmente  porque  são
produtores  primários.  Esta  situação  tem  alimentado  a  inflação,  que
corresponde a aumentos constantes nos produtos e taxas de juros bastante
elevadas. Desde a década de 80 passada, tem havido pouca expectativa de
melhora,  independente  do  setor  da  economia.  O  Fundo  Monetário
Internacional (FMI) se apresenta, frequentemente, fornecendo empréstimos e
elevando,  mais  ainda,  o  grau  de  dependência  dos  países  e,  com  isso,
provocando desemprego, crescimento da pobreza e elevação no custo de
vida.

5

C9

3) Baixa capacitação profissional
A capacitação dos jovens e sua preparação para uma aprendizagem contínua
aumentam a coesão social e a produtividade do trabalho. Mais de metade
dos jovens com 15 anos, na América Latina, não adquirem as capacitações
básicas  necessárias  para  o  bom  desempenho  no  mercado  de  trabalho.
Ressalta-se que a  escolaridade também é  mais  dependente  do  contexto
socioeconômico do que a média dos países da OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico). No Brasil e na Costa Rica, por
exemplo,  as  crianças  pobres  têm  quase  a  metade  da  probabilidade  de
ingressar na educação secundária do que as crianças de famílias ricas.

10

C10

4) Baixo crescimento econômico
O atual balanço econômico da América Latina é apresentado em um contexto
particularmente complexo. A riqueza abundante em recursos naturais de toda
ordem na região contrasta com a desaceleração econômica generalizada na
maioria dos países e em todos os setores da economia, completando vários
anos  consecutivos  de  baixo  crescimento.  Salienta-se que  a  estrutura
baseada em crescimento impulsionado pela exportação de produtos básicos,
as deficiências na infraestrutura, a baixa qualidade da educação e o reduzido
investimento  em  inovação  são  os  principais  riscos  e  limitadores  do
crescimento econômico. A esse contexto são acrescentadas as crescentes
demandas sociais e as pressões para reduzir a desigualdade e aumentar a
inclusão social.

10

C11

5) Pandemia da covid-19
Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL),
a  pandemia  do  coronavírus  agravou  os  problemas  estruturais  da  região,
causando a maior crise econômica dos últimos 120 anos na América Latina,
com uma retração de 7,7% em 2020 e uma taxa de desemprego regional de
10,7%, o que representa um aumento de 2,6% em relação a 2019. A América
Latina tem 8,4% da população mundial e 27,8% das mortes registradas pela
pandemia  no  mundo.  Ressalta-se que  isso  acontece  por  razões  como
superlotação das unidades de saúde,  falta de acesso básico, sistemas de
saúde fragmentados e acesso lento e desigual à vacinação.

10

C12

6) Concentração de renda
A América  Latina  foi  apontada  como  a  região  do  mundo  com  a  maior
desigualdade de renda no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019 do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), lançado em
dezembro. Os 10% mais ricos concentram uma parcela maior da renda do
que qualquer outra região (37%), revela o levantamento, enquanto os 40%
mais pobres recebem a menor fatia (13%).

5

C13

7) Produção agrícola não sustentável
Segundo  a  publicação  Perspectivas  da  Agricultura  e  do  Desenvolvimento
Rural nas Américas, o maior desafio para a agricultura na América Latina é
alcançar uma produtividade sustentável. A ideia é que vantagens econômicas
sejam distribuídas com igualdade entre os trabalhadores rurais.  Apesar do
grande avanço nas práticas agrícolas percebido nos últimos anos, o que se
reflete no crescimento nas safras, o esforço ainda tem sido insuficiente para
trazer uma melhoria real na realidade social  dos cidadãos do campo. Um
desenvolvimento  realmente  sustentável  deve  se  basear  em  três  eixos:
proteção ao meio ambiente, inclusão social e expansão econômica. Salienta-
se que  aliados  a  essas  dificuldades,  estão  os  desastres  naturais,  como
inundações,  secas  e  o  fenômeno  El  Niño.  Dessa  forma,  os  desafios  se
acumulam, somados à crescente demanda regional por alimentos.

10



4

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C14

8) Limitados investimentos públicos e privados em infraestrutura
As limitações do enfoque tradicional do investimento público e privado em
obras de infraestrutura, adotado nos países desenvolvidos, dificultam a maior
geração de renda e o desenvolvimento de melhores práticas comerciais para
a inserção da região num mundo globalizado. Destaca-se que a insuficiente
conectividade dos  modais  de  transporte  e a  desigualdade no  acesso aos
serviços básicos e avançados são obstáculos a serem superados na AL para
minimizar a desigualdade social existente.

10

C15

9) Pobreza e criminalidade
A pobreza afeta  de maneira desigual  os  grupos sociais  e  as  regiões.  Os
índices  de  pobreza  são,  de  forma  geral,  mais  elevados  entre  os  grupos
indígenas e no interior. Contudo, é na cidade que os pobres estão em maior
número e que as formas de segregação socioespacial são mais visíveis, na
escala  das  metrópoles  e  dos  bairros.  É,  consequentemente,  nos  bairros
pobres que estão enraizadas as economias paralelas, os grupos criminosos,
o narcotráfico, que ali encontram facilmente uma mão de obra disposta a tudo
por não ter nada a perder. A estigmatização que daí resulta, a associação
inconsciente entre pobreza e criminalidade. A violência está muito presente e
suas primeiras vítimas estão nos bairros pobres.

5

Conclusão Parcial

C16

Conclui-se,  parcialmente,  que a  desigualdade social  existente  na  América
Latina,  em  sua  expressão  econômica,  dificulta  a  inserção  da  região  na
economia  global,  apesar  da  existência  de  condições  de  reversão  deste
quadro, particularmente pela existência de recursos naturais abundantes. Há
necessidade  que  os  países  estabeleçam  estratégias  comuns  ou
complementares  para  o  atingimento  de  maior  autonomia  em  matéria  de
infraestruturas,  desenvolvimento  econômico,  sustentabilidade  ambiental  e
erradicação da pobreza.

20

b. Expressão Política

C17

1) Corrupção endêmica
O aumento da violência nos países e a corrupção endêmica corroboram uma
maior  desconfiança  quanto  aos  governos  e  governantes.  Pesquisa  da
Transparência  Internacional  indicou  que,  em  2019,  apenas  21%  dos
entrevistados na região disseram ter confiança nos seus governos e 57%
avaliaram que os governos faziam pouco no combate à corrupção.

5

C18

2) Ascensão de governos populistas
A política populista na AL é marcada pela ascensão de líderes carismáticos
que  buscam  sustentar  sua  atuação  por  intermédio  do  amplo  apoio  das
maiorias. Muitas vezes, abandonam o uso de intermediários ideológicos ou
partidários  para  buscar  uma  alternativa  às  tendências  políticas  vigentes,
sejam elas tradicionalistas, oligárquicas, liberais ou socialistas. De diferentes
formas,  propagam  a  crença  em um  líder  acima  de  qualquer  outro  ideal.
Aproveita-se da situação existente para agirem nas camadas mais pobres da
sociedade,  buscando  apoio  político  por  intermédio  de  assistencialismos
irresponsáveis a fim de se perpetuarem no poder, o que acaba aprofundando
mais ainda as desigualdades.

5

C19

3) Mau uso do dinheiro público
A  América  Latina  carece  de  investimentos  adequados  nas  áreas  que
permitem aos cidadãos o acesso a direitos que devem ser garantidos a todos
pelos  respectivos  governos.  O  mau  uso  do  dinheiro  público  ocorre  pela
tomada de decisões erradas que levam ao desperdício das verbas públicas e
ao  investimento  em  projetos,  compras,  políticas  e  obras  que  não  são
prioritários. Destaca-se que a falta de investimentos em áreas como: acesso
a serviços de saúde, educação básica, formação para o trabalho, moradia e
segurança pública impede a redução das desigualdades existentes. 

10

C20

4) Má distribuição de renda
Caso não haja políticas efetivas por parte dos governos, a má distribuição de
renda continuará sendo, possivelmente, a maior causadora da desigualdade
social na AL. Ela acontece porque existe um desequilíbrio entre a população
que  possui  alta  renda  e  a  população mais  pobre.  Na  má  distribuição  de
renda,  existe  um  pequeno  número  de  pessoas  ou  de  famílias  com  alta
concentração de renda. Já a maior parte da população vive com uma renda
inferior, muitas vezes insuficiente para sua sobrevivência básica.

10



5

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C21

5) Narcotráfico
A desigualdade social configura uma das fortes razões pelas quais se formam
grupos  ligados  às  atividades  criminosas,  entre  elas  o  narcotráfico,
principalmente em populações mais pobres, nas favelas e periferias, por falta
de  oportunidades  de  vida,  sem  acesso  à  educação,  trabalho,  moradia  e
segurança. Salienta-se que a possibilidade do narcotráfico e o poder público
estarem ligados, desgasta a imagem dos governos envolvidos, prejudicando
a inserção dos seus países na economia global.

10

C22

6) Instabilidade política reinante
A principal razão para a recente onda de protestos em diversos países na AL
é a desigualdade social. Muitos dos que protestam são pessoas que há muito
tempo se sentem excluídas da riqueza dos seus países. Embora a realidade
de cada país e seus protestos sejam únicos, eles parecem ter uma questão
comum:  o  sentimento  de  injustiça  social  alimentado  pela  crescente
desigualdade. Em pelo menos dois casos, o aumento no preço de um serviço
essencial provou ser a gota d'água: Equador e Chile.  Destaca-se que essa
instabilidade  política  pressiona  os  governos  a  adotarem políticas  públicas
incompletas ou inadequadas.

10

C23

7) Integração regional incipiente
A  existência  de  organismos  que  aproveitam  os  benefícios  das
complementariedades  entre  a  integração regional  e  global  pode contribuir
para o crescimento com estabilidade e, assim, diminuir as desigualdades. A
ALADI  (Associação  Latino-americana  de  Integração),  por  exemplo,  é
composta por treze países latino-americanos e tem como objetivo promover a
expansão  da  integração  da  região,  com  o  propósito  de  garantir  seu
desenvolvimento econômico e social, aproveitando o potencial de recursos
existentes. A IIRSA (Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana) é
outra instituição, mais restrita ao continente sul-americano.

5

C24

8) Falta de sustentabilidade ambiental
Há vários blocos econômicos regionais na AL, todos muito incipientes quanto
ao  tema  comércio  e  meio  ambiente.  Observa-se  que  problemas  como
concentração de renda, adoção de modelos de desenvolvimento excludentes
e elevados índices de pobreza têm contribuído para impactar negativamente
o meio ambiente na região. Com o aprofundamento das relações com outros
blocos  comerciais  mundiais  torna-se  imperativo  empreender  esforços
maciços no estudo dos impactos de medidas ambientais sobre as políticas
comerciais  e  vice-versa.  Ressalta-se que as exportações para  os  EUA e
União  Europeia  costumam  ser  afetadas  quando  a  variável  ambiental  é
suscitada.

10

Conclusão Parcial

C25

Conclui-se, parcialmente, que os governos precisam realizar investimentos
oportunos e implementar políticas públicas inteligentes e adequadas a cada
país  com  vistas  a  minimizar  as  desigualdades  e  ampliar  a  integração
econômica  intrarregional,  reduzindo  também  as  barreiras  ao  comércio
internacional  com o  restante  do  mundo.  Embora  esse  processo não  seja
simples, tendo em vista as mazelas existentes, é uma das alternativas para
impulsionar o desenvolvimento e reduzir as desigualdades sociais existentes.

20

C26 Outras ideias julgadas pertinentes. 20
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C27

A  desigualdade  social  na  América  Latina  tem  uma  dimensão  histórico-
econômica  determinante.  O  aspecto  chave  desta  dimensão,  além  das
oscilações e combinações conjunturais de uma ou ambas as medidas, é sua
persistência e profundidade. Mas, além das lacunas econômicas, de renda e
de riqueza,  elas  também são traduzidas e reproduzidas em muitas  outras
áreas da vida social onde se encontra a maioria da população.

10

C28

Em síntese, o grande desafio dos países latino-americanos é compatibilizar a
integração na economia mundial com a integração social. Há necessidade de
se  atuar  nos  óbices  que  impedem  a  diminuição  das  desigualdades,
buscando, ao mesmo tempo, uma integração regional nas áreas estratégicas
como: infraestruturas, sustentabilidade e de governança para tornar a região
competitiva e compatibilizar essa necessária integração.

15



6

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C29

A América Latina possui diferentes níveis de subdesenvolvimento, herança de
seu passado colonial e de diversas práticas políticas internas e externas. Os
organismos e blocos econômicos que existem na região expõem a fragilidade
de  suas  economias  e  as  dificuldades  em  promover  uma  integração
econômica e política mais completa e abrangente. 

5

C30

Países que constroem conexões com a economia global possuem benefícios
que  vão  além  da  troca  de  mercadorias.  Finanças,  turistas,  estudantes  e
recursos de comunicação também atravessam fronteiras. Pesquisas mostram
que países que estão conectados com essa rede global podem acrescentar
até 40% a mais no seu Produto Interno Bruno (PIB). No entanto, para que
sirva  para  diminuir  a  desigualdade  econômica,  essa  integração  deve  ser
aliada a políticas públicas domésticas que fortaleçam a distribuição de renda
e o acesso a oportunidades.

5

C31

Por fim, a desigualdade na AL tem consequências não só econômicas, mas
também  políticas,  sociais  e  culturais.  Tende  a  reproduzir  sociedades
fragmentadas, com baixa interação social, limitada confiança recíproca, fraco
sentido de pertencimento, reduzida percepção de projetos comuns e pouca
propensão à colaboração e à valorização e defesa dos bens públicos. Isto se
manifesta em diversos âmbitos das relações sociais, como a violência e o
apoio à democracia, podendo prejudicar, a longo prazo, projetos como o de
inserção efetiva na economia global.

5

C32 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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  parcialmente  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)

“O continente africano registrou um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 4,6% entre 2000 e 2018. Em termos de crescimento,
este desempenho foi melhor do que o da América Latina e Caraíbas (ALC) que se situou nos 2,6%, mas foi inferior à média da Ásia, de
7,4%, no mesmo período.” (Fonte: OCDE. Disponível em https://www.oecd.org/dev/01_ADD_2019_PT_BAT_webpdf. Acesso em 30 MAIO
21).

Apresentar os atuais desafios ao crescimento econômico na África,  destacando os principais países em
ascensão.

1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

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.
3

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 ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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

M9
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10

Citação e
justificativa das

ideias com ligação
de causa e efeito.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 15

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da
imposição do

destaque.

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80
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2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

A  economia  africana  experimentou  um  crescimento  inédito  nas  duas
primeiras décadas do século XXI. Com o aumento da demanda mundial por
petróleo, gás natural e alimentos, o continente se beneficiou, principalmente,
do incremento comercial destes itens.

5

C2

A África,  composta  por  54  países,  é  o  terceiro  continente  em  extensão
territorial  no  globo,  com  cerca  de  30  milhões  de  quilômetros  quadrados,
cobrindo 20,3% da área total da terra firme do planeta. É também o segundo
mais populoso, com mais de um bilhão de pessoas, representando cerca de
um sétimo da população mundial.

5

C3

Apesar  das significativas perspectivas de crescimento e de todo potencial
existente, a realidade africana continua a ser complexa e passível de risco.
O continente ainda precisa vencer uma série de desafios para consolidar o
referido crescimento.

5

C4
Alguns países africanos destacam-se como propulsores do desenvolvimento
econômico  no  continente,  obtendo  significativa  expansão  de  seu  Produto
Interno Bruto (PIB).

5

C5
A seguir, serão apresentados os atuais desafios ao crescimento econômico
na África, destacando os principais países em ascensão.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

Garantir o acesso à energia elétrica - O setor de energia elétrica é um dos
principais  obstáculos  ao  crescimento  africano.  Segundo  dados  da
Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  apenas  cerca  de  um quarto  da
população africana possui acesso à eletricidade, e o consumo de energia
continua equivalente a apenas um décimo do consumo de outras  regiões
em  desenvolvimento  no  globo  terrestre.  Ressaltam-se como países  com
maior índice de eletrificação a África do Sul e o Marrocos.

15

C8

Ampliar o modal de transporte terrestre - O setor de transporte carece de
investimentos e instituições mais robustas para administrar os recursos, as
operações e, principalmente, a manutenção das estradas. Aproximadamente
30% das estradas africanas são pavimentadas.

10

C9

Suprir a falta de investimentos em ciência e tecnologia - Os principais
desafios para o desenvolvimento científico na África são a falta de liderança e
a vontade política,  o financiamento para ciência e para pesquisa, que em
grande parte vem do exterior, a desconexão entre as pesquisas realizadas e
o cotidiano das pessoas,  e o  capital  humano limitado.  Destaca-se,  neste
aspecto, a África do Sul, no desenvolvimento da indústria bélica.

15

C10

Implementar uma infraestrutura médica mínima -  O paludismo e outras
doenças curáveis matam mais na África que em outros países desenvolvidos.
A  África  Subsaariana  tem  enfrentado  dificuldades  para  se  desenvolver,
representando  uma  região  do  mundo  com  sérios  problemas  de  saúde
pública. 

10

C11

Aumentar o saneamento básico e o acesso à água potável - Cerca de
metade das pessoas que bebem água de fontes não seguras vivem na África.
Na  África  Subsaariana,  apenas  24%  da  população  têm  acesso  à  água
potável  e  28%  têm  instalações  de  saneamento  básico  que  não  são
compartilhadas com outras famílias. Quase metade das pessoas que bebem
água de  fontes  desprotegidas  vivem na  África  Subsaariana.  Sem água  e
saneamento seguro e acessível, essas pessoas provavelmente enfrentarão
condições de saúde e de vida precárias, desnutrição e falta de oportunidades
de educação e emprego.

10

C12

Melhorar a eficiência do acesso à Internet -  Os serviços de Internet na
África são deficitários em termos de cobertura. Além disso, existem apenas 2
milhões de assinantes a provedores de serviços privados de Internet, com
cerca de 12 milhões utilizando instalações públicas para acesso. Uma maior
expansão  das  redes  e  outras  opções  de  conectividade  contribuirão  para
impulsionar  o  desenvolvimento  econômico  e  a  integração  da  África  aos
mercados globais.

10
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C13

Reduzir a pobreza e a exclusão social - Um maior alívio da pobreza exige a
redução  da  desigualdade  nos  rendimentos  e,  de  forma  geral,  o  continente
progrediu bastante na luta contra a pobreza extrema, desde 2000. A proporção
da população africana que vive com USD 1,90 por dia ou menos desceu de
uma  média  de  49%  na  década  de  1990  para  36%  no  período  2009-16.
Ressalta-se que  Argélia,  Egito,  Marrocos  e  Tunísia  eliminaram  quase  por
completo a pobreza extrema.

15

C14

Superar os conflitos étnicos - Os constantes conflitos étnicos são o grande
desafio africano, na medida em que geram gastos e instabilidade política que
retarda ainda mais o desenvolvimento da região. Os efeitos de quase cinco
séculos  de  exploração  e  estagnação  justificam  o  isolamento  africano.  A
defasagem de seu desenvolvimento social e econômico é imensa, dificultando
sua inserção no processo de globalização.

10

C15

Superar  as  questões  ecológicas -  O  crescimento  verde  pode  facilitar  a
transformação  estrutural  africana  e  deve  ser  integrado  em  estratégias
produtivas.  A adoção  de  estratégias  ecológicas,  bem  como  o  aumento  da
produtividade  e  a  reutilização  de  recursos  naturais  podem  estimular  o
crescimento sustentável e inclusivo.

10

C16

Investir na educação e na diminuição da desigualdade de gênero - Nos
países  que  estão  investindo  em  desenvolvimento,  os  níveis  de  educação
melhoraram  e  a  desigualdade  de  gênero  reduziu.  Ressalta-se que  em
Botsuana, Namíbia, Ruanda e Lesoto as mulheres atingem quase os mesmos
níveis de desenvolvimento humano que os homens. Estes países, também,
têm  os  menores  níveis  de  desigualdade  de  gênero  em  termos  de
empoderamento econômico, social e político.

15

C17

Aumentar a participação do setor secundário - A industrialização é a melhor
e mais rápida solução para garantir que o continente africano consiga atingir o
seu  anunciado  potencial.  Para  acelerar  a  industrialização  das  economias
africanas é necessário implementar, dentre outras ações, a industrialização da
agricultura  e  investir  em  novas  ferramentas  de  conhecimento  para
industrialização.  Salienta-se que  a  Nigéria  e  a  África  do  Sul  apostam
seriamente na industrialização, substituindo as importações e dando primazia
ao consumo interno em detrimento do mercado internacional.

15

C18

Diversificar o comércio - A elevada concentração de exportações em alguns
recursos  naturais  restringe  as  potencialidades  do comércio,  agravando,  em
certa medida, os choques econômicos globais.  Destaca-se que a África do
Sul, o Marrocos, o Egito e a Argélia têm alcançado essa diversificação com
sucesso.

10

C19

Combater  a  má  governança  e  a  corrupção -  A  corrupção  nos  países
africanos  impede  o  desenvolvimento  econômico,  político  e  social  do
continente. Somente uma boa governança e a garantia de liberdades básicas,
tais como a liberdade de expressão ou o direito dos cidadãos de exigir que os
seus governos prestem contas poderão mudar esse cenário.  Destaca-se a
pequena Botswana como principal exemplo africano de boa governança e de
sucesso no combate à corrupção.

20

C20 Outras ideias julgadas pertinentes. 30

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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  parcialmente  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)
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(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 1.000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações

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 desta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


