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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  os hábitos alimentares  dos  habitantes da Região  Norte  do Brasil,  nas  expressões  econômica e
psicossocial, concluindo sobre suas influências na formação antropométrica da população daquela região.

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

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

 Aluno nº
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2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Os hábitos alimentares nas regiões do Brasil têm relação com vários fatores
e expressam a complexidade de um país de dimensões continentais.

5

C2

A Região Norte é a maior região em extensão territorial, sendo a segunda
região  menos  habitada.  É  constituída  pelos  estados  de  Acre,  Amapá,
Amazonas,  Pará,  Rondônia,  Roraima  e  Tocantins,  tendo  uma  grande
heterogeneidade na composição de seus habitantes.

5

C3
O termo hábito alimentar é usado quando se quer designar os costumes e
modo de alimentação de uma pessoa ou comunidade, sendo influenciado por
vários fatores, dentre os quais, faixa etária, localização geográfica, etc.

5

C4
A economia desta região baseia-se no extrativismo vegetal e mineral e na
agricultura.  A  população  apresenta  hábitos  e  costumes  alimentares
fortemente ligados aos produtos naturais e à cultura indígena.

5

C5
Entende-se  por  antropometria  a  medição  das  variações  nas  dimensões
físicas (peso e altura) de uma pessoa, com a finalidade de subsidiar as ações
voltadas para a assistência à saúde.

5

C6
A seguir, serão analisados os hábitos alimentares dos habitantes da Região
Norte do Brasil, nas expressões econômica e psicossocial, concluindo sobre
suas influências na formação antropométrica da população daquela região.

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Econômica

C8

A piscicultura é abundante nos principais rios da região (Amazonas, Negro,
Solimões e Madeira), sendo tradicional o consumo de peixes. Estes são ricos
em Ômega-3, ácido graxo essencial para a boa saúde do coração. Porém, a
dieta carece de outros elementos, o que acarreta déficits nutricionais.

10

C9

Na  região,  existe  um consumo  considerável  de  frutas  e  outros  vegetais,
sendo  o  mais  alto  do  país.  Esses  alimentos  são  em  grande  proporção
oriundos da agricultura de subsistência, onde se observam índices mais altos
de desnutrição, nestas áreas rurais. 

15

C10

A  Região  Norte  ainda  mantém  algumas  características  positivas  na
alimentação, por ser um pouco menos afetada por hábitos "industrializados".
Porém, com a melhora de renda das famílias, tem aumentado o consumo
destes alimentos, o que favorece a ocorrência de índices mais elevados nos
casos de excesso de peso.

10

C11

Na Região Norte, o Índice de Gini, que é um instrumento para medir o grau
de concentração de renda em determinado grupo, foi o único que aumentou
no Censo do IBGE em 2011. Tal fato caracteriza uma distribuição de renda
que ainda é mais concentrada para os mais favorecidos. Este fato acarreta
dificuldades para a existência de hábitos alimentares adequados e gera, nas
idades mais baixas, déficits de peso e altura.

5

C12

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita da Região Norte é um dos mais
baixos do país, propiciando menor poder aquisitivo da população e o acesso
a produtos de baixo valor nutricional, o que ocasiona baixo peso em crianças
e adultos

10

C13

O extrativismo vegetal (guaraná, cacau, castanha-do-pará, açaí, cupuaçu) e
as  frutas  e  castanhas,  que  são  portadoras  de  elementos  antioxidantes  e
combatem os radicais livres, são mais presentes nas áreas interioranas, onde
a subnutrição tem índices mais elevados que nos grandes centros.

10

C14

Ademais,  a  melhoria  da  renda,  nos  grandes  centros  urbanos,  tem
proporcionado o maior consumo de alimentos mais processados nas cidades.
Esta situação tem criado a situação de aumento do número de casos de
obesidade e sobrepeso na população.

15

Conclusão Parcial

C15

Como conclusão parcial,  é possível  inferir  que os hábitos alimentares dos
habitantes  da  Região  Norte  do  Brasil,  no  campo  econômico,  apresentam
aspectos  positivos  com  o  consumo  de  alimentos  mais  saudáveis.  Em
contrapartida, o poder econômico da população influencia negativamente na
alimentação, quantitativa e qualitativamente. Esta situação impacta em deficit
nutricionais, de peso e altura de seus habitantes.

15
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

b. Expressão Psicossocial

C16

Como  antecedentes  históricos,  a  presença  dos  índios  na  região  exerceu
influência direta nos hábitos alimentares, totalmente voltados aos produtos
naturais, caça e pesca. Todavia, em que pese serem comuns os alimentos
mais  saudáveis,  os  indivíduos  da  região,  normalmente,  possuem peso  e
altura abaixo da média nacional.

15

C17

Atualmente,  o  incremento  do  turismo,  na  Região  Norte,  predispõe  à
manutenção  das  tradições  alimentares  regionais,  para  divulgação  e
promoção  da  região.  Esta  atividade  pode  contribuir  com  a  renda  da
população, auxiliando na redução da desnutrição e baixa estatura na região.

10

C18

A  absorção  dos  conceitos  sobre  sustentabilidade  pela  população  local
preenche as necessidades de expressar o seu maior potencial quanto ao uso
de  seus  recursos  naturais  em  termos  de  alimentação  saudável  e
influenciadores  da  qualidade  de  vida,  o  que  beneficia  os  indicadores  de
desnutrição e eutrofia.

10

C19

O surgimento da migração interna e a aquisição de novos hábitos alimentares
têm alterado a forma de alimentação mais saudável e tradicional e, desta
forma, modificando o perfil antropométrico da população com o excesso de
peso, que se apresenta tanto nas cidades quanto em áreas rurais.

5

C20

Outro  fator  importante  é  que  a  Região  Norte  concentra  grande  parte  da
população de índios do país,  com hábitos alimentares e  pratos típicos.  A
presença da desnutrição na região é nítida, sendo a desnutrição mais grave
nas reservas indígenas. A cidade de Belém (PA) passa pelo fenômeno da
dupla carga de doenças, convivendo simultaneamente com os problemas da
desnutrição e da obesidade.

10

C21

Na Região Norte, os índices de analfabetismo são elevados. A região possui
ainda  o  maior  índice  de  evasão  escolar  do  país,  além da  mais  elevada
distorção idade-série.  Dados estatísticos revelam que,  quanto pior  o  nível
educacional dos pais, maior o déficit de peso e atraso de crescimento dos
filhos, o que interfere nos parâmetros antropométricos desde a infância.

10

C22

A Região Norte  expõe classicamente hábitos alimentares mais saudáveis.
Porém,  os  maiores  déficits  da  desnutrição  infantil  no  País  pertencem  à
região. A desnutrição crônica provoca déficit de altura, com média de 23,1%
no Norte, chegando até 30% em alguns estados da região.

15

Conclusão Parcial

C23

Conclui-se,  parcialmente,  que  os  hábitos  alimentares  dos  habitantes  da
Região Norte do Brasil, no campo psicossocial, têm uma forte influência da
cultura indígena, o que contribui para consumo de alimentos mais naturais.
Os baixos índices educacionais contribuem para uma pior alimentação. Tais
elementos levam a impactos negativos nos parâmetros antropométricos da
população.

15

C24 Outras ideias julgadas pertinentes. 20
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C25
Os hábitos alimentares  de  uma população  estão relacionados a aspectos
econômicos e psicossociais desta sociedade, entre outros. E a expectativa de
vida desta população está diretamente relacionada a eles.

5

C26

Sinteticamente,  a  alimentação  dos  habitantes  da  Região  Norte  do  Brasil
reflete a cultura local, com a utilização de ingredientes típicos da Amazônia.
As raízes indígenas, base da gastronomia da região, sofrem influências por
parte  das  contribuições  migratórias,  urbanização  e  baixo  poder  aquisitivo.
Tais fatos têm ocasionado influências negativas na formação antropométrica
da população, com consideráveis níveis de subnutrição e baixa estatura.

15

C27

As  influências  na  formação  antropométrica  da  população  são  devidas  à
insegurança alimentar a que está submetida na Região Norte. A Amazônia é
detentora  de  uma  grande  diversidade  em peixes  e  frutos,  o  que  deveria
representar  uma  abundante  oferta  e  utilização  de  proteínas,  calorias,
vitaminas  e  minerais,  com  a  viabilização  de  um  bom  padrão  de  saúde,
nutrição e índices antropométricos.

10

C28
Porém, a realidade social e econômica na região, bem como o quadro de
precariedade  da  saúde  e  da  nutrição  contrastam com a  sua  riqueza  em
recursos naturais.

5
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Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C29
Por fim, especificamente para o estado do Amazonas,  é referida a menor
estatura entre as crianças brasileiras, o que evidencia exposição a carências
nutricionais de longa duração.

5

C30 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)

(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
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Da análise do atual ordenamento geopolítico mundial,  justificar a condição de potência econômica e militar
da República Popular da China (RPC), destacando seus avanços científico-tecnológicos no setor de defesa país.

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

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

A RPC constitui-se no grande ator estatal emergente do mundo pós-Guerra
Fria. Com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
na década de 1990, o concerto das nações experimentou um curto período
de  unipolaridade,  com  o  protagonismo  geopolítico  estadunidense,
recentemente  substituído  pela  bipolaridade  sino-americana.  A pretensão à
hegemonia  coadjuvante  se  deve,  em  grande  medida,  à  destacada
performance  econômica  e  à  envergadura  do  setor  de  defesa  da  nação
chinesa.

8

C2

A China dispõe-se geograficamente na porção centro-sudeste da Ásia, sendo
limítrofe ao norte pela Mongólia, Cazaquistão e Rússia, a oeste pela Índia e
ao sul pelos Estados que compõem a região do Sudeste Asiático. É banhada,
a leste, pelo Oceano Pacífico, na porção do Mar da China Meridional. Seu
extenso  território  confere-lhe  potenciais  de  desenvolvimento  econômico  e
posicionamento estratégico privilegiado.

10

C3

O “status” econômico recente da RPC foi concebido a partir da modernização
estatal e da inserção internacional iniciada no governo de Deng Xiaoping, que
ensejou um processo de significativo crescimento econômico caracterizado
pelo aumento substancial das interações comerciais com o mundo ocidental,
pelo crescimento da participação da iniciativa privada, pela atração de investi-
mentos estrangeiros e pelo aumento da parcela chinesa no comércio global.

12



6

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C4

Consequente  de  tal  crescimento,  o  aparato  militar  chinês  passou  a
desenvolver-se,  agregando  meios  materiais  e  tecnologia  proporcionais  às
imensas  população  e  base  territorial  e  compatíveis  às  pretensões
geoestratégicas e aos objetivos nacionais do Reino do Meio.

6

C5
Nesse contexto, será justificada a condição de potência econômica e militar da
RPC, destacando seus avanços científico-tecnológicos no setor de defesa.

4

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

a. Crescimento econômico constante e duradouro
Desde o início das reformas de Deng Xiaoping, em 1978, até 2018, o produto
interno bruto (PIB) chinês cresceu de US$ 150 bilhões para US$ 12,2 trilhões,
um das maiores taxas no mundo, tornando-se, desde 2010, a segunda maior
economia  mundial,  o  que  ainda  vigora  nos  dias  atuais.  Esse  elevado
crescimento tem alavancado diversos setores da estrutura econômica chinesa.
As reformas redundaram na ampliação do número de postos de trabalho e do
poder aquisitivo chinês. Transformaram, ainda, as estruturas produtiva e social
no país, consolidando uma forte urbanização. 

10

C8

b. Participação contundente na economia global
A expansão e o dinamismo econômico permitiram uma participação cada vez
mais  expressiva  da  RPC  na  economia  mundial.  Nesse  sentido,  a  nação
oriental  acabou  conquistando  um  papel  fundamental  no  funcionamento  do
comércio  global  e  se  tornou  imprescindível  dentro  das  negociações
internacionais,  ganhando  cada  vez  mais  influência  tanto  em  transações
bilaterais, como em instituições multilaterais como a Organização das Nações
Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial,
o G-20 financeiro, dentre outras. Com o objetivo de ampliar tal participação, em
2013, o presidente chinês, Xi Jinping, anunciou a nova “Rota da Seda". Trata-
se de uma iniciativa que visa a fortalecer os laços econômicos com os países
da Ásia, África e Europa, que tem acarretado uma dependência econômica
que alinha esses países aos seus interesses geopolíticos da China. 

15

C9

c. Produção de bens com valor agregado
Atualmente,  o  país  tem sido  destaque  tanto  na  demanda  global,  como na
oferta, sendo um expoente de peso na exportação de produtos de tecnologia e
bens de consumo industriais de alto valor agregado. Sua indústria tem migrado
da  produção  de  bens  de  consumo  destinada  a  suprir  as  grandes  marcas
transnacionais  norte-americanas  e  europeias  para  a  produção  de  itens  de
marcas próprias, com o uso massivo de engenharia reversa. A iniciativa “Made
in China 2025”, de estímulo ao desenvolvimento tecnológico e industrial, visa à
maior  aceitação  nos  mercados  externos  pela  melhoria  de  sua  qualidade  e
aceitação internacional,  o  que tende a manter  a ascensão da captação de
divisas por exportação de produtos com tecnologia incorporada.

10
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d. Agropecuária em crescimento e com potencial de expansão
A  agropecuária  recebe  grande  atenção  da  RPC  devido  ao  impacto  na
segurança alimentar  de seus 1,4  bilhão de cidadãos.  Para  solucionar  esse
óbice, a China objetiva, a curto prazo, restabelecer seus rebanhos suínos (com
plantéis ainda reduzidos pela gripe suína), bem como intensificar a produção
da  soja,  alimento  desses  rebanhos,  além  de  diversificar  o  rol  de  países
fornecedores de alimentos e insumos agrícolas, investindo prioritariamente em
países da África  e do Oriente  Médio,  com o intuito  de depender cada vez
menos do Brasil e dos EUA. As dificuldades fisiográficas em se proporcionar
atualmente,  em  sua  base  territorial,  a  segurança  alimentar  nacional,  tem
impulsionado seu comércio exterior à aquisição antecipada de safras de grãos
e  até  de  extensões  de  terras  férteis  em  outros  países,  o  que  garante  a
alimentação da maior população da Terra. 

10
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e. Captação de investimentos e “ranking” de indicadores
Segundo  a  ONU,  a  China  já  é  o  2º  maior  país  do mundo em entrada de
Investimento  Estrangeiro  Direto  (IED),  superada apenas  pelos EUA,  e  com
tendência  de  alta,  ao  contrário  do  país  americano.  Quanto  à  liberdade
econômica,  a  China,  apesar  de ser  comandada  por  um partido  comunista,
também apresenta  números  encorajadores  aos  olhos  dos  investidores.  No
último índice Doing Business, a China angariou a 31ª posição (logo atrás do
Japão  e  da  Espanha),  de  190  países  analisados,  em  termos  de
regulamentação  do  ambiente  de  negócios.  A RPC também apresentou  um
ambiente mais favorável aos negócios do que a França (32ª), a Suíça (36ª),
Portugal (39ª) e até dos Países Baixos (42ª). 

8
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f.  Crescimento do Comércio exterior
Seu mercado interno consumidor de 1,4 bilhão de pessoas, apesar do baixo
poder aquisitivo, não pode ser ignorado, uma vez que o gigante asiático tem
absorvido uma parcela significativa das exportações mundiais. Em se tratando
do Poder de Compra (PPC) e não do Produto Interno Bruto (PIB), a China já
ultrapassou os Estados Unidos como maior economia mundial, mostrando-se
um voraz importador de “commodities”. Quanto às exportações, o país também
promete se consolidar como a maior potência até 2025 com o plano “Made in
China”.  Há  algum tempo,  seus  produtos  deixaram de  ser  considerados  de
baixa  qualidade.  A  grande  tecnologia  e  maior  velocidade  nas  operações
logísticas  do  país  têm  ajudado  no  processo  de  aceitação  dos  produtos
chineses. 

12
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g.  Elevação do orçamento de defesa
Em 2021, a China investiu cerca de US$ 2 bilhões, um aumento de 6,8% em
relação ao orçamento de 2020. Essa taxa de crescimento orçamentário tem
sido constante nos últimos anos. Soma-se ao crescente e elevado orçamento,
o  fato  de  que  o  Exército  de  Libertação  Popular  (ELP)  promove  seu
autofinanciamento.  Tornou-se,  desde  1979,  proprietário  e  operador  de
empresas  nos  ramos  de  produção  de  alimentos,  transporte,  mineração  e
serviços, por exemplo.

8
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h. Organização e articulação das forças armadas
O  Exército  de  Libertação  Popular  (ELP)  abarca  o  maior  efetivo  militar  do
planeta  (cerca  de  mais  de  2  milhões  de  militares)  e  representa  o  braço
dissuasório na geoestratégia da Guerra Irrestrita chinesa. O ELP está em vias
de alcançar a paridade em relação às forças armadas norte-americanas, pelos
efetivos  e  capacidades  geradas.  É  composto,  além  das  forças  singulares
convencionais  da  maioria  dos  Estados,  pela  Força  de  Apoio  Estratégico
(operações  espaciais,  cibernéticas,  eletrônicas  e  psicológicas),  pela  Força
Conjunta de Apoio Logístico e pela Força de Mísseis Balísticos (convencionais
e nucleares).  Cabe evidenciar o desenvolvimento e incorporação ao arsenal
chinês de mísseis hipersônicos capazes de voar ao espaço e circular  pela
Terra, desviando de escudos antimísseis antes de atingirem seus alvos, com
velocidades que ultrapassam a do som. A tecnologia supera os tradicionais
mísseis balísticos intercontinentais pela imprevisibilidade da trajetória.

12
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i. Capacidade nuclear
A China mantém uma capacidade nuclear suficiente para dissuadir qualquer
ataque  ao  seu  território,  em  razão  do  desenvolvimento  de  mísseis
intercontinentais  e  do  crescente  arsenal  de  ogivas.  Cabe  destaque ao
desenvolvimento da capacidade chinesa de “segundo ataque”, por intermédio
de uma frota de veículos terrestres que transportam mísseis balísticos, dotados
de  ogivas  nucleares.  Devido  à  grande  imprevisibilidade  de  suas  posições,
dispersos pelo vasto território chinês, sua detecção e eliminação seria tarefa
quase impossível, pois muitos desses veículos sobreviveriam a uma primeira
onda de ataque nuclear. Essa capacidade está baseada na percepção de que
o país seria capaz de preservar seu armamento nuclear de um primeiro ataque
e, em retaliação, contra-atacar com seu arsenal.

25

C16

j. Capacidade expedicionária
A RPC tem ampliado  a  capacidade  de  atuar  com celeridade  em todas  as
partes do globo. Atualmente a China é detentora da maior Marinha do mundo
em  quantidade  de  meios  navais  e  cada  vez  mais  assertiva  em  todos  os
oceanos  do  mundo.  Destaca-se a  participação  crescente  de  navios-
aeródromos de propulsão nuclear produzidos no país.

10
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k.  Participação em missões  de  paz  sob a  égide  da  ONU e  exercícios
internacionais
A  participação  da  China  nas  missões  de  paz  da  ONU  saiu  do  total
obscurantismo  para  um  indiscutível  destaque  em  um  curtíssimo  período,
principalmente  no  continente  africano.  As  razões  para  isso  perpassam
questões econômicas, militares e até geopolíticas.  Todas com o fito  de um
maior  protagonismo  do  gigante  asiático  no  sistema  internacional.  De  igual
maneira, nos últimos anos, a RPC tem participado, com grande frequência, de
exercícios conjuntos com outras nações. Uma maior presença em missões de
ajuda humanitária, escoltas navais de comboios mercantes, operações de paz
da ONU, intercâmbios militares, venda de armamentos e exercícios militares
multinacionais são as ferramentas mais visíveis dessa projeção de poder. 

7
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l. Modernização do ELP
As forças armadas chinesas são subordinadas diretamente ao Comitê Militar
Central  do  PCC  e  encontram-se,  desde  2015,  em  processo  de  ampla
modernização,  com vistas  a  se  tornarem forças  de  “classe  mundial”,  em
2049.  Para  tanto,  têm desenvolvido  novos  armamentos  estratégicos,  dos
quais  merecem notoriedade os  dois  novos  submarinos  do  tipo  094A,  a
propulsão  nuclear,  que  foram  incorporados  ao  braço  naval  do  EPL.
Submersíveis dessa categoria são capazes de disparar torpedos e mísseis
com  explosivos  convencionais  ou  nucleares,  cujos  alcances  permitiriam
atingir um objetivo estratégico em qualquer local do planeta.

15
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m. Capacidade cibernética
A RPC tem utilizado os dispositivos móveis (que comercializa com mais de
190 países), o 5G e os aplicativos como poderosas fontes de informações,
formando “big data”, cuja aplicação pode ser científica, comercial ou da área
da  inteligência  de  defesa.  Cabe  salientar que  o  uso  comercial  dessas
tecnologias pelas empresas chinesas, sabidamente controladas pelo Partido
Comunista  Chinês,  são  importantes  armas  de  inteligência  e  guerra
cibernética,  multiplicando  o  poder  de  combate  do  ELP  no  contexto  da
geoestratégia da Guerra Irrestrita chinesa.

8

C20 Outras ideias julgadas pertinentes. 40
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).


