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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

“Em 2018, cerca de 11,8% dos adolescentes com 15 a 17 anos de idade, que estavam entre os 20% da população com os menores
rendimentos, abandonaram a escola sem concluir o ensino básico, um percentual 8 vezes maior que o desse mesmo grupo etário entre os
20% com maiores rendimentos (1,4%). São informações da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) do IBGE.” (IBGE: 11,8% dos jovens com
menores  rendimentos  abandonaram  a  escola  sem  concluir  a  educação  básica  em  2018.  Disponível  em:  https://  agenciadenoti-
cias.ibge.gov.br/ agencia-sala-de-imprensa/ 2013-agencia-de-noticias/releases/25885-11-8-dos-jovens-com-menores-rendimentos abando-
naram-a-escola-sem-concluir-a-educacao-basica-em-2018. Acesso em 22 JUN 21).

Analisar  o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil,  com base nos indicadores sociais  taxa de
analfabetismo e razão de rendimento, concluindo sobre as ações governamentais para elevar o IDH no Brasil.

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. 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

M9
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Totalmente. 25

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

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 30

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M12 Retomada da ideia central. 5

M13

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

 Aluno nº
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Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M14

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

M15 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

O  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  é  uma  medida  média  para
analisar o desenvolvimento humano básico em um país. Utiliza os aspectos
socioeconômicos  para  buscar  um  parâmetro  de  desenvolvimento.  Esse
medidor  classifica  os  países  pelas  seguintes  categorias:  muito  alto;  alto;
médio; e baixo desenvolvimento humano. 

2

C2

O  Brasil  possui  cerca  de  210  milhões  de  habitantes,  que  vivem  em
localidades  cujo  IDH  varia  desde  os  valores  “muito  alto”  até  “baixo
desenvolvimento humano” (na linha da pobreza), conforme a região político
administrativa.

3

C3

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) elabora o
IDH desde 1990. O IDH compara indicadores de países nos itens riqueza,
alfabetização,  educação,  esperança  de  vida,  natalidade  e  outros,  com  o
intuito de avaliar o bem-estar de uma população, especialmente das crianças.
A atuação do PNUD em todo o  mundo é apoiar  os  países a  erradicar  a
pobreza e reduzir significativamente as desigualdades e a exclusão social.

2

C4

Os indicadores  sociais  são meios  utilizados  para  aferir  o  IDH.  A taxa  de
analfabetismo é o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que
não sabem ler  nem escrever  pelo menos um bilhete.  Hoje,  no Brasil  são
cerca de 6,8% da população. 

3

C5

A razão de rendimentos é o número de vezes que a renda do quinto superior
da distribuição da renda (20% mais ricos) é maior do que a renda do quinto
inferior (20% mais pobres) na população residente em determinado espaço
geográfico, no ano considerado.

5

C6

Os  programas  de  educação  do  governo  visam  melhorar  a  qualidade  de
educação da população e dos gestores da edução. O Ministério da Educação
e  Cultura  (MEC)  tem  programas  desde  educação  básica  fundamental  e
médio universitário até o técnico profissionalizante.

3

C7

A seguir  será  analisado  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  no
Brasil, com base nos indicadores sociais: taxa de analfabetismo e razão de
rendimento, concluindo sobre as ações governamentais para elevar o IDH do
Brasil.

2

C8 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Taxa de analfabetismo

C9

Analfabetismo funcional 
São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora saibam
reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples,
bem como realizar  operações matemáticas mais  elaboradas. No Brasil.  O
programa  Brasil  Alfabetizado  tem  o  objetivo  de  contribuir  para  a
universalização  do  Ensino  Fundamental,  promovendo  apoio  a  ações  de
alfabetização de jovens com 15 anos ou mais e adultos.

10

C10

Analfabetismo absoluto
São chamados de analfabetos absolutos os indivíduos que não sabem ler e
escrever.  Esse tipo  de  desvio  é  observado,  sobretudo,  em pessoas  mais
idosas. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino
criada  pelo  governo  federal  que passa  por  todos  os  níveis  da  Educação
Básica do País. É destinada a jovens, adultos e idosos que abandonaram os
estudos ou não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade
apropriada. 

10



3

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C11

Analfabetismo por regressão 
O analfabetismo por  regressão caracteriza grupos que,  tendo alguma vez
aprendido a ler e escrever, devido ao não uso dessas habilidades retornam à
condição de analfabetos. Esse termo descreve populações que, apesar de
terem  realizado  as  aprendizagens  correspondentes,  não  integram  tais
habilidades  aos seus hábitos,  ou seja,  em sua vida diária  não leem nem
escrevem, independentemente do fato de serem capazes de fazê-lo ou não.
O  Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é uma ferramenta
gerencial que auxilia a escola a realizar melhor o seu trabalho: focalizar sua
energia, assegurar que sua equipe trabalhe para atingir os mesmos objetivos
e avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em constante
mudança. Vai desde educação básica até educação profissional superior ou
técnica.

15

C12

Desigualdade social 
O  analfabetismo  leva  à  desigualdade  social,  pois  a  baixa  escolaridade
influencia negativamente na obtenção de empregos melhores remunerados,
mantendo a população em baixas condições de vida e em extrema pobreza.
“o  Programa  Brasil  Profissionalizado”  tem  por  objetivo  conceder  apoio
financeiro às redes públicas de ensino dos estados e do Distrito Federal, com
vistas a contribuir para o fortalecimento e expansão da educação profissional
e tecnológica. Com esse programa os indivíduos se recolocam no mercado
de trabalho. Contribuindo para a diminuição da igualdade social.

10

C13

Educação Indígena 
A população  indígena tem grande dificuldade  do  conhecimento  da  língua
portuguesa, pois algumas tribos têm seus idiomas e dialetos próprios. A partir
deste fato começam muitos desafios, porque as escolas indígenas, em sua
maioria, são pequenas, com pouca capacidade para organizar, estruturar e
ofertar séries mais avançadas, a partir do 5º ano. Essas populações acabam
vivendo de práticas rudimentares e com grande dificuldade. Uma tentativa
para melhorar a educação é formar professores indígenas em várias regiões
do país, priorizando, inclusive, as iniciativas de licenciaturas interculturais, e
apoiado  o  movimento  de  comunidades  e  professores  indígenas  em  suas
reivindicações junto aos sistemas de ensino.

10

C14

Carência escolar
Muitas  crianças  têm dificuldade  de  acesso  às  escolas  em  municípios  do
interior  do  País,  principalmente  nas  regiões  Norte  e  Nordeste.  Algumas
escolas não possuem capacidade estrutural para dividir as turmas de alunos
por séries ou faixa etária, dificultando ainda mais o aprendizado. 

10

C15

Evasão escolar
Muitos jovens no início da adolescência precisam abandonar a escola para
trabalhar e manter suas famílias. Com isso a permanência na escola fica bem
mais difícil. Esse fato induz a evasão escolar, transformando esses jovens em
analfabetos por regressão.

10

Conclusão Parcial

C16

Conclui-se,  parcialmente,  que os  índices  educacionais  de  uma população
refletem diferentes níveis de qualidade de vida. A parcela populacional mais
educada tem, por exemplo, maior possibilidade de mobilidade social, com e
melhor  qualificação  profissional.  Essas  populações  terão  melhores
oportunidades de renda e qualidade de vida. Os Programas de Educação do
MEC poderão facilitar a melhora do sistema educacional do país, diminuindo
o índice de analfabetismo e, consequentemente, elevando o IDH. 

25

b. Razão de rendimento

C17

Pobreza extrema
Pessoas em situação de extrema pobreza são as que vivem com renda per
capita  inferior  a  R$89,00 por  dia.  Com a crise  gerada pela  pandemia  do
COVID-19, 19,3 milhões de pessoas devem entrar em situação de extrema
pobreza,  por  causa  da  perda  do  emprego  e  pela  diminuição  no  auxílio
emergencial em 2021. Os programas do Governo Federal de transferência de
renda visam combater a pobreza extrema e assegurar uma qualidade de vida
mínima às pessoas nessa situação.

10
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C18

Desigualdade regional
Em 2020, no Brasil, o IDH foi de 0.765, ocupando a 84° posição no ranking
do IDH mundial, segundo o PNUD. Os cinco estados com os maiores IDH no
Brasil  são: Distrito Federal (0,844),  São Paulo (0,814),  Rio Grande do Sul
(0,809), Santa Catarina (0,806) e Rio de Janeiro (0,802), situando-se na faixa
de alto desenvolvimento humano. As Regiões Nordeste e Norte do país têm
os menores IDH, sendo o menor na cidade do Pará de Porto de Moz (0,3115)
caracterizando a disparidade entre regiões do País. 

15

C19

Renda per capita 
A renda per capita corresponde à riqueza de um país dividida pelo número de
habitantes. No Brasil, há uma grande desigualdade na distribuição de renda
entre classes sociais, gêneros e etnias. Hoje, no Brasil, cerca de 49 milhões
de  pessoas  recebem  até  meio  salário  mínimo  per  capita  e  cerca  de  54
milhões  de  brasileiros  não possuem rendimento.  Esses  são  considerados
pobres. As disparidades são explícitas entre regiões e estados brasileiros.

10

C20

Agricultura familiar
Agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários
rurais. Esse tipo de plantio tem como mão de obra, essencialmente, o núcleo
familiar O governo tem incentivado os órgão públicos a comprarem parte da
produção desses agricultores. Essa medida visa manter o sustento familiar
financeiro e segurança alimentar dessas famílias.

10

C21

Comércio de bairro
O Incentivo governamental ao consumo de produtos dos pequenos negócios
locais  denominados  “comércio  de  bairro”  estimula  o  desenvolvimento  da
região  e  mantém  o  pequeno  empresário  com  sua  empresa  funcionado,
gerando renda e proporcionando postos de trabalho.

10

C22

Financiamento de micro e pequenas empresas
O desenvolvimento do País depende em muito do investimento em micro e
pequenas empresas, uma vez que essas geram cerca de 401.639 vagas de
emprego registradas em carteira, sendo que as micro e pequenas empresas
têm sido responsáveis por cerca de 68,5% dos empregos criados no Brasil,
São,  por  isso,  um importante  setor  da  economia.  O  governo  federal  tem
investido em financiamentos de juros  baixos para estimular  o crescimento
das empresas e manutenção de postos de trabalho.

10

C23

Microempreendedor Individual (MEI)
O MEI é o profissional que trabalha por conta própria e se cadastra como
pequeno empresário, que inicia um negócio ou já trabalha por conta própria e
fatura até R$ 81 mil por ano. A formalização desses trabalhadores incentiva a
economia e diminui a taxa desempregados no País, além legalizar uma forma
de negócio.  Esses profissionais,  cadastrados no período da Pandemia da
COVID-19, foram beneficiados com auxílio emergencial do governo federal.

10

C24

Redução da Jornada de trabalho 
O  governo  federal  autorizou  a  redução  da  jornada  de  trabalho,  com  a
diminuição dos salários, durante a ocorrência da pandemia de COVID-19, em
uma  tentativa  de  manter  os  empregos,  a  renda  das  famílias  e  o
funcionamento das empresas. Essa iniciativa teve como objetivo manter uma
renda mínima para a população de modo a impactar menos o IDH do País.

10

Conclusão Parcial

C25

Pode-se concluir, parcialmente, que a razão de rendimento no Brasil já sofria
impacto negativo de diversos fatores,  e que a ocorrência da pandemia da
COVID-19 agravou a queda do IDH, muito embora o governo federal tenha
adotado as citadas medidas administrativo-financeiras, visando mitigar esta
realidade.

25

C26 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C27

O  IDH  retrata  o  desenvolvimento  humano  no  Brasil  e,  por  meio  dos
indicadores sociais, como a taxa de analfabetismo e razão de renda, serve de
parâmetro para orientar as medidas governamentais que devem ser adotadas
para melhora do desenvolvimento humano no Brasil. 

5
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Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C28

Em síntese, pode-se concluir que o governo necessita atuar em várias áreas
para melhorar o IDH, com planos governamentais que diminuam a taxa de
analfabetismo,  com  melhora  da  educação,  oferecendo  cursos  técnicos,
atuando na educação primária, a nível fundamental e médio, e incentivando o
curso  universitário.  No  que  diz  respeito  à  razão  de  rendimentos,  deve
melhorar  a  distribuição  de  renda,  aumentando  as  ofertas  de  emprego  e
favorecendo empréstimos a juros baixos para os empresários, como estímulo
ao comércio local e ao pequeno produtor.

5

C29

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.

5

C30

Conclui-se que, mesmo com todas as dificuldades financeiras e educacionais
existentes,  agravadas  pela  intercorrência  da  pandemia  da  COVID-19,  o
governo  federal  está  liberando  linhas  de  crédito  e  auxílios  emergenciais
financeiros para mitigar a perda de renda das famílias, adotando programas
para  a  erradicação  do  analfabetismo  e  atuando  nas  fontes  primárias  de
melhoria, a fim de transpor estes patamares e alcançar o desenvolvimento
completo tão necessário para nossa população.

5

C31 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
TAL: 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).


