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DPS
CP/ECEME – 2012

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 GEOGRAFIA

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

Analisar   a  atual  dinâmica  econômica  do  narcotráfico  no  Peru,  na  Colômbia,  na  Bolívia  e  no  México 
concluindo sobre os seus possíveis reflexos para o Brasil.  
   1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 3
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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

M8 Elaboração das conclusões 
parciais.

De forma dedutiva. 20

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M9 Divisão do todo em partes 
coerentes.

Totalmente. 20
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5
Divisão sem coerência. 0

M10 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0

M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

M13

Elaboração da 
síntese coerente 

com as conclusões 
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

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

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

M15

Conclusão baseada 
nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento 2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Aluno N°
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Subtotal – MÉTODO 180

   2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver 
menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1
O narcotráfico na América Latina é responsável pela articulação de rotas, de 
associações e de acordos ilícitos,  com  repercussões diretas e indiretas para o 
Brasil, que mobilizam diversos países e altas somas em recursos econômicos. 

10

C2
Atualmente, os governos do Brasil, da Bolívia, da Colômbia, do Peru e do México 
vêm adotando diferentes formas de combate ao narcotráfico o que é resultado das 
especificidades de tal dinâmica econômica em seus respectivos territórios.

5

C3

Cerca  de  185  milhões  de  pessoas,  efetivo  semelhante  ao  da  população 
brasileira,  consomem regularmente  entorpecentes  em todo o  planeta  o que 
movimentando  aproximadamente  500  bilhões  de  dólares/ano  e  fazendo  do 
tráfico de drogas um negócio altamente lucrativo.

5

C4
O Peru, a Colômbia e a Bolívia são responsáveis pelo cultivo de quase toda a 
coca do mundo o que demonstra a importância desses países no circuito do 
tráfico internacional.

10

C5

O envolvimento com o narcotráfico é visto pelas autoridades como o principal 
responsável pelo constante aumento da violência e dos índices de homicídio 
entre crianças e adolescentes no México, no Peru, na Colômbia e nas regiões 
metropolitanas brasileiras.

5

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

a.  Dinâmica econômica do narcotráfico no Peru

C7
A produção legal  de folha de coca é usada para o  consumo tradicional,  na 
forma do chá de coca ou mesmo mascada regularmente pela população, o que 
é um hábito muito difundido nas áreas mais altas do país.

5

C8
O Peru é o maior produtor mundial de coca. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 100 mil camponeses peruanos cultivam 300 mil hectares de 
coca. Contudo, apenas 5% dessa produção é utilizada para fins legais. 

5

C9

A disputa pela inserção no emergente mercado de consumo brasileiro ocaciona 
novos  conflitos  entre  traficantes  peruanos  e  policiais  federais  na  tríplice 
fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, com baixas em ambos os lados, 
trazendo ameaças à soberania nacional.

10

C10
A produção da folha de coca, antes territorialmente concentrada nos vales andinos 
peruanos, chegou agora à Amazônia peruana, bem perto da fronteira com o Brasil. 10

C11
A pasta base peruana, segundo a  Polícia Federal  (PF)  entra  no Brasil  pelo 
estado do Acre ou pela cidade de Tabatinga (cidade do estado do Amazonas 
onde o Brasil faz fronteira com o Peru).

10

C12
O crescimento do cultivo de coca em território peruano está relacionada ao aumento 
da influência dos cartéis mexicanos que preferem comprar a cocaína ao invés da 
pasta-base, o que levou a um aperfeiçoamento dos laboratórios no Peru.

10

Conclusão Parcial

C13

O Peru destaca-se, atualmente, como o maior centro mundial de produção in natura 
da  pasta  base  de  coca.  A  dinâmica  econômica  do  narcotráfico  peruano  afeta 
diretamente o Brasil  através da projeção de seus negócios ilícitos e de conflitos 
inerentes  ao tráfico peruano  em nosso território,  aumentando a necessidade  de 
vigilância e repressão ao tráfico transfronteiriço.

10

b. Dinâmica econômica do narcotráfico na  Colômbia

C14
O alcance  territorial  da  produção  de  drogas  na  Colômbia  teve  um crescimento 
significativo à medida que envolveu as guerrilhas de esquerda com o narcotráfico 
num sistema de autofinanciamento e poder paralelo.

5

C15
Estima-se que o negócio das drogas na Colômbia produza cerca de 8 bilhões de 
dólares  anuais,  equivalentes a  2,3% do  seu  Produto  Interno  Bruto  (PIB).  Deste 
montante, 71% é destinado a remunerar o vínculo do tráfico, 9% ao cultivo, 5% à 
transformação em pasta base e 15% à transformação em cloridrato de cocaína, o 
produto final.

5
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Dese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

C16

Dez anos após o início do Plano Colômbia,  apoiado pelos EUA, o principal 
resultado  da  ação  antidrogas  foi  o  enfraquecimento  de  movimentos 
guerrilheiros de inspiração política, o que não foi acompanhado da diminuição 
proporcional do poder econômico do narcotráfico na Colômbia.

5

C17
A Colômbia tem rivalizado economicamente com o Peru, tanto em áreas semeadas 
(62.000 hectares na Colômbia e 61.200 no Peru), como em produção de cloridrato 
de cocaína (350 toneladas anuais na Colômbia e 320 no Peru). 

5

C18
A relativa redução da área de cultivo da coca, por exemplo,  não representa 
uma mudança positiva já que os produtores investiram em plantas resistentes e 
de alta produtividade (três vezes mais produtivas que as tradicionais). 

5

C19
A cocaína colombiana é levada por traficantes para ser refinada em laboratórios 
clandestinos situados na amazônia brasileira, a lavagem do “dinheiro sujo” do tráfico 
também  repercute no comércio e na dinamização do setor bancário local.

5

Conclusão Parcial

C20

A Colômbia é o segundo maior centro mundial de refinamento da pasta base e 
de exportação do produto final,  tal  dinâmica econômica afeta diretamente ao 
Brasil  através  da  projeção  dos  negócios  e  de  conflitos  em  nosso  território 
aumentando a necessidade de vigilância e repressão ao tráfico transfronteiriço.

10

c. Dinâmica econômica do narcotráfico na Bolívia   

C21

A plantação de coca é um costume milenar nos altiplanos bolivianos e, mesmo 
que as plantações ilegais para manufatura de cocaína sejam constantemente 
destruídas,  os pequenos produtores não param de fazer novos cultivos pois 
eles são a base da economia local.

10

C22
A Bolívia é o terceiro maior  produtor  mundial  de cocaína,  depois de Peru e 
Colômbia, mas segundo os Estados Unidos é o único país onde os cocaleiros 
ganharam poder político nos últimos cinco anos.

5

C23
Os informes oficiais indicam que a área plantada de coca na Bolívia varia de 20 
mil a 28 mil hectares. Neste ano, agentes antidrogas aumentaram a repressão 
e destruíram 2.782 fábricas de cocaína e três laboratórios de refino.

10

C24
 Segundo a UNODC,  o cultivo intensivo da coca é o resultado da aplicação de 
técnicas que praticamente duplicaram o rendimento de sua folha, com o uso de 
precursores químicos com os quais o alcaloide é extraído de forma mais eficiente,

5

C25
Estima-se que das 115 toneladas de produção anual de cocaína na Bolívia, 
60% passe pelo Brasil para ser exportada, fato que levou o governo brasileiro 
a oferecer ajuda na repressão e controle das plantações em solo boliviano.

5

C26

A  hidrovia  Paraguai-Paraná  é  um  dos  escoadouros  de  produtos  químicos 
destinados à transformação da coca boliviana. Enquanto a vigilância da  DEA 
(Drug  Enforcement  Administration) concentrou-se  no  espaço  amazônico,  o 
narcotráfico deslocou-se para o sul do continente estabelecendo conexões no 
Norte e Centro-Oeste do Brasil. A seu serviço, para citar apenas as estradas 
mais conhecidas, estão a BR-364, BR-262 e BR-163. 

10

Conclusão Parcial

C27

A Bolívia destaca-se como o terceiro maior centro de produção  in natura da 
pasta base de coca no mundo e a dinâmica econômica do narcotráfico afeta 
diretamente ao Brasil com a projeção dos negócios e de conflitos em ambos os 
lados  da  fronteira  aumentando  a  necessidade  de vigilância  e  repressão  ao 
tráfico transfronteiriço.

10

d. Dinâmica econômica do narcotráfico no México   

C28

A crise financeira e econômica global, o recuo da produção de petróleo e a baixa do 
turismo, em decorrência da chamada gripe suína, afundou o México na mais grave 
recessão  em  décadas,  tornando  o  narcotráfico  atraente  para  a  população 
empobrecida. 

5

C29
Segundo o governo mexicano, existem sete grandes grupos de narcotraficantes 
no país  os  quais  dominam economicamente  o  negócio  em todo o  território 
nacional. Destaque para o “Grupo do Golfo”, o de “Sinaloa” e o de “Juárez”. 

5

C30
O  México  é  um  importante  produtor  de  drogas  e  seu  território  serve  de 
passagem para a distribuição nos Estados Unidos. 10

C31
Os cartéis mexicanos e suas milícias armadas são os principais fornecedores 
de  maconha  e  importantes  provedores  de  metafetamina  para  os  Estados 
Unidos e a América Latina. 5

C32
O México deixou de ser unicamente um país de tráfico para converter-se também 
em um país de consumo, devido ao crescimento de seu mercado interno. 5

C33 Os cartéis colombianos e mexicanos lavam atualmente entre 8 e 25 bilhões de 
dólares e colocam em prática um novo esquema de lavagem, investindo em 
uma grande quantidade de negócios tais como hotéis e serviços. 

10
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C34

A participação das forças armadas mexicanas no combate ao tráfico de drogas 
aumentou, inclusive com a criação de áreas especializadas como uma Polícia 
Federal  Preventiva.  Além  disso,  as  autoridades  dos  governos  estaduais  e 
municipais agora têm funções maiores na luta contra o crime. 

10

Conclusão Parcial

C35

O México é um grande centro regional de distribuição e de consumo de drogas. 
Além disso,  esse pais registra grande aumento da violência com a ação de 
milícias  e  da  corrupção  das  autoridades  civis  e,  por  vezes,  militares, 
contaminadas pelas relações com o tráfico, a exemplo do que ocorre no Brasil.

10

 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C36
A  descentralização  dos  centros  produtores  de  drogas  na  América  Latina, 
espalhados pelo México e países fronteiriços ao Brasil, tornou mais difícil para 
as autoridades brasileiras o combate ao tráfico de entorpecentes. 

5

C37

A dinâmica econômica do narcotráfico no México e na América Andina (onde 
estão os três maiores produtores mundiais de cocaína) refletiu na necessidade 
de internacionalização do seu combate. O que também foi acompanhado, no 
Brasil,  da militarização da repressão com o envolvimento  direto  das  Forças 
Armadas e Polícia Federal (PF), principalmente nas áreas de fronteira com a 
Bolívia, o Peru e a Colômbia.

10

C38

A cocaína proveniente  da América  Andina ingressa diariamente  no território 
brasileiro por vias fluviais, aéreas ou terrestres e outro importante reflexo disso 
foi  a  implantação  do  Sisfron  (Sistema  Integrando  de  Monitoramento  de 
Fronteira) a fim de otimizar o combate de tais ilícitos.

10

C39

O forte incremento do narcotráfico em países fronteiriços também refletiu na 
aprovação da Lei Complementar n° 97/1999, e suas posteriores modificações, 
dando poder de polícia aos militares do Exército Brasileiro visando reprimir o 
ingresso em nosso território que tornou-se área de passagem para o mercado 
europeu e norte-americano. 

10

C40

A proximidade do Brasil com os maiores centros produtores torna-o segundo 
maior  consumidor  de  cocaína  o  que  traz  como  reflexo  o  acirramento   do 
combate ao narcotráfico desgastando a imagem de instituições como o Poder 
Judiciário  e  as  Forças  Armadas,  gerado baixas  e  aumentando  os  casos de 
corrupção e o risco de envolvimento de militares.

10

C41

O Brasil deve combater e reprimir o narcotráfico a fim de evitar um possível 
duplo processo de “colombianização” e “mexicanização”. Por “colombianização” 
entendemos a infiltração de pessoas ligadas ao narcotráfico na política e nas 
instituições públicas e por “mexicanização”, a formação de poderosas milícias 
do narcotráfico que poderiam enfrentar as forças de segurança.

5

 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

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

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO 

(3)

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
   Pode  haver  incoerências  localizadas  ou  o 
texto inteiro  se caracterizar  por  uma grande 
incoerência. 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente, 
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e 
compreensível, embora fragmentado, com má articulação 
de  ideias.  Há  contradições  que não dificultam  a 
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas  registram 
dificuldade de compreensão localizada.

10

A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico e 
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas 
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

20 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez 
do pensamento, facilita a pronta  percepção e 
jamais obriga o leitor a retornar para entender 
melhor alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 
do leitor.

25 (2)
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(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 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O      (Valor 4,0)

Apresentar  as  ações  dos  governos  brasileiros  em relação  à  agenda  internacional,  nas  Expressões  Política  e 
Econômica, praticadas a partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição da 
servidão (citação e justificativa 

das ideias ou somente 
justificativa).

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
Identificação do 
objeto correto

M9 Identificação da coerência das 
ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0
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M10
Citação e justificativa das 

ideias com  ligação de causa 
e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

 
2. CONHECIMENTO

TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores
                  - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver 
menos de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10%a20%)

Algumas 
ideias

C1

A agenda internacional brasileira tem tentado conduzir o País a conquistar 
uma posição de destaque nas negociações de cunho político e econômico. 
Essa  atuação  contribui  para  o  desenvolvimento  da  política  externa 
brasileira.

10

C2

A partir da promulgação da Constituição de 1988, o Brasil vive uma nova 
fase  na  sua  agenda  internacional.  Nesse  contexto,  o  Brasil  vem  se 
desenvolvendo política e economicamente, e, se consolidando como País 
emergente capaz de alterar as relações de poder no cenário internacional.

10

C3

Os sucessivos governos brasileiros têm praticado inúmeras ações voltadas 
para a agenda internacional, como maior participação do Brasil nas ações 
da ONU e de vários outros organismos supranacionais, além da expansão 
da participação brasileira na economia mundial.

10

C4
A  prática  de  políticas  estratégicas  dos  governos  brasileiros  tem 
proporcionado o reconhecimento de inúmeros países e contribuído para a 
conquista de uma posição de destaque no cenário internacional.

5

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

a. Campo político

C6
O Brasil é um dos 51 membros fundadores das Nações Unidas. É o  País 
que mais ocupou mandatos eletivos no Conselho de Segurança (dez vezes 
- número igualado apenas pelo Japão).

10

C7

O  Brasil  tem  buscado  a  reformulação  do  sistema político  internacional, 
principalmente  em relação  ao sistema ONU.  Constituir  novas  formas de 
representação e de democratização das tomadas de decisão internacionais 
torna-se uma forma de enfrentar os desequilíbrios de poder e os perigos 
que esta disparidade pode trazer  à soberania nacional,  num contexto de 
crescente normatização da ação do Estado.

10

C8

Como ambiente para o exercício do multilateralismo, o Brasil tem buscado participar 
de  uma  gama  variada  de  organismos,  onde  podemos  destacar:  Aliança  de 
Civilizações;  América  Latina-Caribe-União  Européia;  Comunidade  dos  Países  de 
Língua Portuguesa  (CPLP);  Conferência  Ibero-Americana;  Cúpula  das Américas; 
Cúpula América do Sul- Países Árabes; Fórum de Diálogo Brasil-Rússia-Índia-China 
(BRIC); Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS); Fórum de Cooperação 
América Latina-Ásia do Leste (FOCALAL); Grupo do Rio; G-20 (mais ricos); G-20 
(emergentes; agricultura); Mercado Comum do Sul (MERCOSUL); Organização das 
Nações  Unidas  (ONU);  Organização  dos  Estados  Americanos  (OEA);  SELA 
(Sistema  Econômico  Latino-Americano);  UNASUL  (União  das  Nações  Sul-
Americanas); Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul.

10

C9

A agenda internacional brasileira tem destacado temas como: a defesa da 
democracia e dos direitos humanos; a promoção da paz, o combate à fome 
e à pobreza; o meio ambiente; a questão energética e o biocombustível; o 
comércio internacional;  o combate à propriedade intelectual em casos de 
grande interesse;  incentivos à cooperação técnica; a não proliferação de 
armamentos;  o  terrorismo,  os  diferentes  tráficos  e  outros  ilícitos 
internacionais; missões de paz e assistência humanitária; mar, Antártida e 
espaço; e outros.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C10 Publicação do Decreto  Presidencial  Nr  5484,  de 2005,  que aprova a Política  de 
Defesa Nacional e define orientações para a agenda internacional brasileira. 10

C11

Inserção de preceito constitucional sobre a agenda internacional. O Art 4º 
da CF define os princípios que regem as relações internacionais brasileiras: 
independência  nacional;  prevalência  dos  direitos  humanos; 
autodeterminação dos povos; não-intervenção; igualdade entre os Estados; 
defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao 
racismo;  cooperação  entre  os  povos  para  o  progresso  da  humanidade; 
concessão de asilo político.

10

C12

O  Brasil  tem  priorizado  a  integração  sul-americana,  com  redução  de 
assimetrias, relação solidária com os países vizinhos (não-indiferença) e, 
busca  efetiva  de  diversificação  de  parcerias,  sem  abandonar  os  sócios 
tradicionais.

5

C13
Apoio  à  internacionalização  das  empresas  nacionais,  que  realizam 
investimentos e executam obras no exterior.

5

C14
Realização do Fórum IBAS (Índia, Brasil e África do Sul), aproximando três 
democracias multiétnicas e multiculturais do mundo em desenvolvimento. 1ª 
Cúpula do IBAS realizada em Brasília, em 2006.

5

C15
Estreitamento de laços do Brasil com a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP).

5

C16

O Brasil sediou a III Reunião Ministerial do Foro de Cooperação América 
Latina-Ásia do Leste (FOCALAL), em 2007. O País sediou a I Cúpula da 
América  Latina  e  Caribe  sobre  Integração  e  Desenvolvimento  (CALC  - 
Costa do Sauípe), em dezembro/2008.

5

C17
O Brasil já participou de mais de 30 operações de paz, tendo cedido cerca 
de 17 mil homens. 

10

C18
O  Brasil  assinou  o  Tratado  Constitutivo  da  União  de  Nações  Sul-
Americanas  (UNASUL)  em  Brasília  (maio/2008).  O  País  é  membro  do 
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

5

C19
Participação do Brasil no Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) e na Iniciativa 
para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). 5

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.
b. Campo econômico

C21

As exportações de produtos industrializados brasileiros começaram a superar as de 
bens primários (como café, açúcar, carnes, madeira, tabaco, minério de ferro e de 
manganês).  Em  2001,  os  produtos  industrializados  já  representavam  65%  dos 
valores das exportações brasileiras. As exportações brasileiras em 2002 e em 2008 
diminuíram de 60% para 44%, em relação aos países desenvolvidos. E aumentaram 
de 40% para 56%, em relação aos demais países.

15

C22

Confirmação da chamada camada pré-sal da Bacia de Santos, tomada em sentido 
extenso – desde o sul do Espírito Santo até Santa Catarina, que pode conferir ao 
Brasil, condições, num horizonte médio de 10 a 15 anos, de se tornar um exportador 
de petróleo de porte respeitável.  A primeira consequência, de um ponto de vista 
macro, é que o Brasil, estrategicamente, passa a ser um país que despertará muito 
mais interesse e valorização no mundo, o que já está acontecendo neste momento. 
Não há a menor dúvida de que isso irá afetar o Brasil como um todo, politicamente, 
diplomaticamente e economicamente.

10

C23

Exportação de produtos brasileiros como: carne bovina, carne suína, carne 
de frango, soja, milho, café, leite, trigo, frutas, algodão, couros e calçados, 
minério de ferro, ferro fundido e aço; óleos brutos de petróleo; automóveis; 
açúcar de cana e aviões.

10

C24
Conquista  de  mercados  consumidores  dos  produtos  brasileiros:  União 
Europeia,  China,  Mercosul,  Ásia,  América  Latina,  África,  Oriente  Médio, 
Europa Oriental, EUA e Países Baixos.

15

C25

Aumento das exportações brasileiras, que têm quase que constantemente superado 
as importações, produzindo superávit na balança comercial. O Produto Interno Bruto 
de US$ 1,8 trilhão consolidou o Brasil como a 8ª maior economia do mudo.O Brasil 
obteve maior superávit comercial da história em 2006: US$ 46 bilhões. Expandiu as 
exportações para mais de 120 países.

15

C26 Aumento do intercâmbio comercial  do Brasil  com os países sul-americanos, que 
saltou de US$ 17 bilhões em 2003 para mais de US$ 62,6 bilhões em 2008. 10

C27 Participação do Brasil no MERCOSUL e na OMC. 15
C28 Iniciativa brasileira da Ação contra a Fome e a Pobreza, com o apoio de 110 países. 10

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.
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Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO 

(3)

(A) COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
   Pode  haver  incoerências  localizadas  ou  o 
texto inteiro  se caracterizar  por  uma grande 
incoerência, o que deve ser evitado.

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico 
ou contraditório  devido  à inexistência de articulação de 
ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e 
compreensível, embora fragmentado, com má articulação 
de  ideias.  Há  contradições  que não dificultam  a 
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas  registram 
dificuldade de compreensão localizada.

5

A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico e 
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas 
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

10 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos 
frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor.

15 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela 
economia  verbal,  sem prejuízo  da eficácia  da 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira 
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis, 
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil, 
usado para aumentar o texto sem lhe conferir 
qualidade).  O exagero da objetividade leva ao 
laconismo, comprometendo a  clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis 
na (quase) totalidade do texto.

0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas  partes 
do texto.

10

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias. 

15 (2)

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

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a 
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos de 
um mesmo tópico (SFC). 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 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600   

2ª Questão – 4,00 400   

TOTAL – 10,00 1000   



9

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


