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2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

“... Angola não correspondia ao único front de batalha travada por Portugal, pois em 1963 a guerra de libertação estourou em Guiné
Bissau, seguida por Moçambique em 1968.” (SILVA, Zoraide Portela. Guerra colonial e independência de Angola: O fim da guerra não é o
fim da guerra. Revista TransVersos, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 154-184, set. 2016. ISSN 2179-7528. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj .
br/index.php/transversos/article/view/25600. Acesso em 14 ABR 21).

Analisar  o processo de independência de Angola, no período entre 1945 e 1975, nas expressões  política e
econômica,  destacando a  participação  dos  movimentos  de  resistência  que  lutaram  por  essa  independência  e
concluindo sobre a instabilidade decorrente desse processo existente até os dias atuais.

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
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

 Aluno nº
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Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

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
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 ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Angola, país localizado no continente africano, foi uma colônia portuguesa
até o ano de 1975, quando alcançou sua independência. No mesmo ano, o
Brasil foi o primeiro país a reconhecer sua emancipação política.

12

C2

O império  português na África formou-se após a delimitação de Angola  e
Moçambique, de acordo com o que ficou conhecido como a partilha da África
pelas potências europeias,  consequência da Conferência de Berlim (1884-
1885). A partir desta delimitação, deu-se início a ocupação efetiva da colônia
portuguesa, por  intermédio de uma série de campanhas militares,  que se
prolongaram até a 1ª Guerra Mundial.

12

C3

O processo de independência das colônias europeias na África e na Ásia (ou
de descolonização da África e da Ásia) é fruto de um amplo movimento de
ordem global, iniciado logo após o fim da 2ª guerra Mundial, em 1945. Não
raros  foram os  casos  que  foram antecedidos  por  sangrentas  guerras  de
independência.  Em  Angola,  a  guerra  de  libertação  foi  travada  entre  os
movimentos de resistência e os colonizadores portugueses, de 1961 a 1974.

12

C4

A seguir, será analisado o processo de independência de Angola, no período
entre  1945  e  1975,  nas  expressões  política  e  econômica,  destacando  a
participação  dos  movimentos  de  resistência  que  lutaram  por  essa
independência e concluindo sobre a instabilidade decorrente desse processo
existente até os dias atuais.

9

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Política

C6

Organismos internacionais - A criação da Organização das Nações Unidas
(ONU), em 1945, e a criação da Organização da Unidade Africana (OUA), em
1963, foram fatores que se transformaram em palco para o anticolonialismo
nas  colônias  europeias  na  África,  dentre  estas  Angola,  joia  da  coroa
portuguesa no ultramar.

15

C7

Revolução dos Cravos em Portugal - A Revolução dos Cravos, ocorrida em
1974, levou à queda do Estado Novo de Salazar e à ascensão do Movimento
das  Forças  Armadas  (MFA),  iniciando,  assim,  a  institucionalização  da
democracia em Portugal. O novo governo português tinha, como um de seus
pilares  de governo,  a  política  dos três  “D”:  democracia,  descolonização e
desenvolvimento.  Tal  política  possibilitou  a  independência  das  províncias
ultramarinas portuguesas, uma das quais Angola.

15

C8

Nacionalismo/Movimentos de resistência – O surgimento do nacionalismo
em  Angola  levou  à  criação  de  movimentos  de  resistência  que  iniciaram
reivindicações de independência e levaram a cabo uma guerra de libertação
contra  os  colonizadores  portugueses.  Destacam-se,  na  participação  da
independência  de  Angola,  a  partir  da  década  de  1960,  os  seguintes
movimentos de resistência: o Movimento Popular para a Libertação de
Angola (MPLA), a Frente de Libertação Nacional de Angola (FLNA) e a
União para a Independência Total de Angola (UNITA).

20
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C9

Declaração  de  independência -  A independência  de  Angola  foi  declarada
quase que simultaneamente pelos três movimentos de resistência,  MPLA (em
Luanda) e FLNA (em Ambriz) e UNITA (em Huambo), no dia 11 de novembro de
1975, o que ocasionou uma guerra civil entre os movimentos de resistência, que
assolou Angola até o ano de 2002.  Destaca-se que somente a proclamação
de  independência  pelo  MPLA viria  a  ser  reconhecida  pela  comunidade
internacional, levando a FLNA e a UNITA a uma oposição armada contra o
governo do MPLA.

20

C10

Luta armada no pós-independência -  As divergências com a administração
política estabelecida no pós-independência, pelo MPLA, levou o FLNA e a UNITA
ao retorno da luta armada contra este, o que conduziu Angola a uma guerra civil,
o que causou instabilidade na nova república.

15

Conclusão Parcial

C11

Conclui-se parcialmente que a independência de Angola, na expressão política,
deveu-se  principalmente  à  luta  armada  desenvolvida  pelos  movimentos  de
resistência contra os colonizadores portugueses e pela crise política interna em
Portugal.  Ainda,  que  somente  o  reconhecimento  da  declaração  de
independência  por  parte  do  MPLA,  pela  comunidade  internacional,  levou  os
demais  movimentos  à  luta  armada,  por  divergências  existentes  com o  novo
governo estabelecido, gerando uma guerra civil na agora República Popular de
Angola.

20

b. Expressão   Econômica  

C12

Crise  econômica  em  Portugal -  Os  conflitos  nas  províncias  ultramarinas,
dentre elas Angola, forçavam o Estado português a despender grande parte de
seu orçamento com a administração colonial e com despesas no envio de tropas
e no respectivo apoio logístico para conduzir e manter a guerra colonial (1961-
1974).  Estes gastos geraram uma grave crise econômica interna e crescente
insatisfação  popular  e  no  seio  das  forças  armadas,  com  a  manutenção  da
colonização nas províncias ultramarinas. Tais desgastes foram facilitadores para
o processo de independência de Angola.

15

C13

Recursos econômicos - Angola sofreu com a política econômica de Portugal
para  as  colônias,  que era  exploratória  dos  recursos  econômicos  e  não uma
política de colonização desenvolvimentista. A possibilidade da perda de recursos
minerais e agrícolas, de recursos humanos menos onerosos e de mercado em
Angola levou Portugal  a buscar,  a todo custo,  a manutenção desta província
ultramarina  ligada  à  metrópole,  o  que gerou crescente  insatisfação  entre  os
nacionalistas  e  movimentos  de  resistência  que  buscavam  a  independência
angolana.

15

C14

Apoio econômico externo - O apoio externo, particularmente o financeiro, dado
aos movimentos de resistência de Angola pelas superpotências da guerra fria,
Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), fruto da guerra ideológica nas regiões periféricas do mundo, patrocinou
a guerra colonial  entre estes e os colonizadores portugueses.  Ressalta-se o
apoio dado à FNLA, pelos EUA, e o patrocínio ao MPLA, pela URSS, numa
tentativa de atrair Angola para suas influências.

20

C15

Disputas  internas  por  recursos  minerais -  As  disputas  internas  entre  os
movimentos  de  resistência  angolanos  por  ricas  áreas  em recursos  minerais,
particularmente diamantes (os quais eram utilizados para financiar a sua luta
contra  os  colonizadores  portugueses  e  entre  si)  foram  outros  fatores  que
levaram ao sangrento processo de independência de Angola. Destaca-se que a
região da cidade de Huambo, onde a UNITA declarou a independência de
Angola,  é  uma  área  rica  em  petróleo  e  diamantes,  o  que  levou  a
continuidade  da  disputa  entre  os  movimentos  de  resistência  no  pós-
independência, originando uma guerra civil que durou 27 anos.

20

C16

Desequilíbrio econômico na administração governamental – A assunção do
novo governo em Angola, pelo MPLA, em substituição ao sistema administrativo
estabelecido  por  Portugal  na  província  ultramarina,  que  era  conduzida  por
nacionais  portugueses  e  locais  escolhidos  pelo  governo  português,  não
possibilitou a continuidade da administração da ex-colônia por Portugal, o que
ocasionou uma instabilidade em diversas áreas governamentais, uma das quais
a econômica.  Destaca-se que numa tentativa de se evitar que a rivalidade
existente  entre  os  movimentos  de  resistência  persistisse  no  pós-
independência,  o  MPLA  formou  um  governo  com  representantes  dos
demais  movimentos.  Tal  administração  mostrou-se  ineficaz,  levando  ao
retorno da luta armada no país, causando instabilidade na nova república.

15
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

Conclusão Parcial

C17

Desta forma, conclui-se parcialmente que a independência de Angola foi fruto,
na expressão econômica, do agravamento da crise econômica portuguesa por
manter uma longa guerra colonial, da insatisfação dos nacionalistas angolanos
quanto a exploração econômica por parte dos colonizadores portugueses e do
apoio  externo  dos  EUA  e  da  URSS,  particularmente,  o  financeiro  aos
movimentos  de  resistência.  As  disputas  internas  entre  os  movimentos  de
resistência pelo controle de áreas ricas em recursos minerais levaram a uma
guerra civil no período pós-independência.

20

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C19

Angola, ex-colônia de Portugal, tornou-se independente em 11 de novembro de
1975,  após  complexo  processo  de  independência,  caracterizado  por  uma
intensa guerra de libertação entre os diversos movimentos de resistência e os
colonizadores portugueses.

9

C20

Em síntese,  o  processo  de  independência  de  Angola,  que  durou  13  anos
(1961-1974),  deu-se  pelo  surgimento  do  nacionalismo  angolano  e  de
movimentos de resistência insatisfeitos com a administração da colônia pela
metrópole e pela crise interna, política e econômica, de Portugal, assim como
pelo  apoio  externo  recebido  pelos  movimentos  de  resistência,  advindos  da
polaridade da guerra fria.

12

C21

Conclui-se que, após tornar-se independente de Portugal em 1975, as disputas
internas  pelo  controle  do  poder  entre  os  movimentos  de  resistência,
particularmente entre o MPLA e a UNITA, fizeram de Angola um palco de uma
longa e destrutiva guerra civil, a qual gerou uma instabilidade institucional que
persiste até a atualidade.

12

C22

Por fim, as consequências de 27 anos de guerra civil são visíveis na sociedade
angolana até os dias atuais e, para que o país possa se desenvolver política e
economicamente,  devem  ser  superadas  as  feridas  internas  abertas  no
passado.

12

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos
coesivos, gerando texto coeso.

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 10 (4)

E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO     (600 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

“No Sul da Ásia, a Índia é claramente o poder regional: sua população, PIB e gastos militares são três vezes maiores que os de todos os
seus vizinhos juntos. Nesse contexto, não surpreende que a Índia seja uma potência de status quo no âmbito regional.” (SAHNI, Varun.
Nueva Sociedad, setembro 2013. Índia: apesar de suas limitações, uma potência emergente. Disponível em: https://nuso.org/articulo/india-
apesar-de-suas-limitacoes-uma-potencia-emergente/. Acesso em 2 AGO 21).

Justificar a  ascensão  da  Índia  como  potência  regional,  a  partir  de  1991  até  o  início  do  século  XXI,
destacando as limitações para essa situação.

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
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do nível de
desempenho/

Identificação do objeto
correto

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 ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1
A Índia  colonial,  após  um processo  de  lutas,  tornou-se  independente  da
Inglaterra em 1947, dando origem a dois países: a Índia e o Paquistão. Foi
declarada como república em 1950.

15

C2
A partir de 1991, fim da Guerra Fria, a Índia iniciou um processo de ascensão
como  potência  regional  nas  expressões  política,  econômica,  militar,
psicossocial e científico-tecnológica.

15

C3
A Índia está localizada no subcontinente indiano, também conhecido como
Ásia  do Sul.  É o  segundo país  mais populoso do mundo e o sétimo em
extensão geográfica.

15

C4
A seguir, será justificada a ascensão da Índia como potência regional, a partir
de  1991 ao  início  do  século  XXI,  destacando-se  as  limitações para  essa
situação.

5

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C6

a. Liberalismo econômico
A abertura do mercado interno às empresas estrangeiras,  a mão de obra
pouco onerosa e a desregulamentação da economia são as características
do  liberalismo  econômico,  que  levaram  a  um  aumento  exponencial  de
instalações  de  companhias  transnacionais  em  território  indiano  e  de
investimento direto externo.

10

C7

b. Economia globalizada
A  economia  indiana  integrou-se  rapidamente  à  economia  global,
impulsionada  pela  tecnologia.  Cada  vez  mais,  as  empresas  indianas,
particularmente as de tecnologia da informação e de produtos farmacêuticos,
estão  orientadas  ao  mercado  externo,  apesar  de  a  demanda  interna
corresponder a dois terços de sua economia.

10

C8

c. Produto Interno Bruto (PIB)
A Índia é a sétima maior economia do mundo em PIB nominal, bem como a
terceira maior do mundo em PIB medido em Paridade de Poder de Compra
(PPC). As reformas econômicas, a partir de 1991, transformaram o país em
uma das economias de mais rápido crescimento no mundo. Apesar disto, a
Índia possui elevados níveis de pobreza. No ano de 2020, o PIB sofreu
uma  retração  devido  a  medidas  de  controle  adotadas  para  conter  a
pandemia COVID-19.

12

C9

d. Capacidade nuclear
A Índia  pertence  ao  seleto  grupo  de  países  que  detém  a  capacidade
científico-tecnológica de realizar o ciclo completo do urânio,  sua extração,
seu enriquecimento, seu uso em usinas nucleares e o reprocessamento de
resíduos. O uso da energia nuclear, na Índia, visa a minimizar a dependência
externa em combustíveis fósseis. Ressalta-se que a Índia é dependente da
importação de urânio.

12

C10

e. Dissuasão nuclear
Possuidora  de  armamento  nuclear,  a  Índia  tem  elevada  capacidade  de
dissuasória  regional,  particularmente em relação à China  e  ao Paquistão,
tendo inclusive já comprovado esta capacidade com a realização testes com
esse tipo de armamento.

10
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C11

f. Investimentos em produtos de defesa
Em  2020,  para  modernizar  e  manter  o  pronto  emprego  de  suas  forças
armadas, a Índia foi o terceiro país que mais investiu em produtos de defesa,
2,9% do PIB, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América (EUA) e
da  China.  Juntamente  à  China,  os  investimentos  em  produtos  de  defesa
representaram 62% da totalidade de gastos dos países da Ásia e Oceania, o
que confere a Índia o “status” de potência regional.

10

C12

g. Indústria de defesa
A Índia  possui  uma  indústria  militar  de  defesa  em  desenvolvimento  nas
diversas vertentes, terrestre, naval e aeroespacial, sendo um país produtor e
exportador  de  diversos  produtos  de  defesa,  o  que  lhe  confere  destaque
regional  nessa  área.  Atualmente,  ainda  possui  dependência  quanto  à
importação de armas. A indústria de defesa nacional  não é suficiente
para  atender  suas  necessidades  e  seus  programas  de  pesquisa  e
desenvolvimento militar têm se caracterizado por atrasos e deficiências
de todo tipo.

12

C13

h. Forças armadas
As forças armadas indianas são as terceiras maiores do mundo, o que lhe
permite a projeção de poder militar na região. O Exército Indiano conta com
mais  de  1.300.000  de  combatentes,  sendo  a  maior  força  terrestre  no
subcontinente, a marinha com 60.000 militares e a força aérea com 130.000
integrantes.  As  forças  buscam  a  nacionalização  de  seu  material  de
emprego  militar,  porém  continuam  dependentes  da  importação  de
produtos de defesa.

12

C14

i. População
A população da Índia é a segunda maior do mundo, ultrapassando 1 bilhão e
300  milhões  de  habitantes,  o  que  representa  aproximadamente  15%  dos
habitantes do planeta. Tal condição lhe garante um desequilíbrio populacional
favorável  em  relação  aos  demais  países  do  subcontinente  indiano.
Estimativas  levam  a  crer  que  até  2035  a  Índia  ultrapassará  a  China  na
liderança  demográfica  mundial.  As  heterogeneidades  cultural,  social  e
religiosa  da  população  indiana  são  aspectos  que  dificultam  o
desenvolvimento do país.

12

C15

j. Relações multilaterais
A Índia, por intermédio da Associação Sul-asiática para Cooperação Regional
(SAARC),  a  qual  é  membro  de  maior  destaque,  busca  maior  papel  de
liderança regional e aproximação multilateral com os países de seu próprio
subcontinente. Ressalta-se que a China tem estabelecido laços políticos e
econômicos com a maioria dos países do entorno da Índia, criando uma
sensação de insegurança na região.

12

C16

k. Localização geoestratégica
Localizada  no  sul  da  Ásia,  a  Índia  faz  fronteira  com todos  os  países  do
subcontinente indiano, sendo banhada pelo Oceano Índico, importante rota
marítima comercial, o que lhe confere uma posição geoestratégica na região.
Destaca-se que a Índia possui fronteiras instáveis com alguns de seus
vizinhos, muitas das quais em disputa, como é o caso da fronteira com o
Paquistão.

12

C17

l. Território
O  território  indiano  é  o  sétimo  em  extensão  geográfica,  representando
aproximadamente  2,4%  do  território  mundial,  o  que  garante  elevada
autossuficiência  na  maior  parte  dos  recursos  estratégicos,  relativa
autossuficiência alimentar e grande capacidade de aumentar sua produção
energética à custa de energias limpas.

10

C18

m. Ciência e tecnologia
A Índia  tem uma grande capacidade em setores importantes  de  ciência  e
tecnologia,  tais  quais  a  biotecnologia,  a  nanotecnologia  e  o  espacial,  que
possui  reconhecimento  mundial,  no  entanto,  existe  uma  dependência  em
outros setores econômicos, desde a agricultura até a aviação.

10

C19

n. Pesquisa e desenvolvimento
Os programas educacionais adotados trouxeram importantes avanços na área
de pesquisa e desenvolvimento, levando a Índia a atingir avanços científico-
tecnológicos semelhantes e até mesmo superiores à maioria de seus vizinhos.
Ressalta-se que o país ainda possui uma elevada taxa de analfabetismo
na população.

12
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C20

o. Cooperação Índia-EUA
A cooperação estratégica Índia-EUA reforça a importância da Índia a nível
regional,  sendo reconhecida como potência  dominante no Oceano Índico.
Além disto, os EUA apoiam a Índia para conter a influência chinesa na região,
bem como uma possível candidatura da Índia a ocupar uma cadeira como
membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, com direito a veto.

10

C21

p. Infraestrutura
A infraestrutura rodoviária, ferroviária e aeroportuária do país progrediu a um
ritmo acelerado a partir da liberalização econômica ocorrida desde os anos
90.  A dimensão de seu território dificulta os meios de escoamento da
produção indiana e deslocamento da população.

12

C22

q. Energia
Face ao rápido crescimento econômico,  a Índia  possui  um dos mercados
consumidores  de  energia  que  mais  crescem  no  mundo.  Devido  a  esta
demanda de energia, a Índia possui planos para expandir suas indústrias de
energia  renovável  e  nuclear.  Ressalta-se  que  a  Índia  possui  limitadas
reservas  de  combustíveis  fósseis  no  mercado  interno,  o  que  o  faz
depender do mercado externo.

12

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

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)

(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 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).


