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CPS – 2013
1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

Comparar  os  modelos  de  desenvolvimento  adotados  pela  China  e  pelo  Japão,  nas  expressões  política  e 
econômica, após a Segunda Guerra Mundial, concluindo sobre a atual distribuição de poder no continente asiático. 

 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  o  l      v  i  m      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

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação).

Totalmente. 10
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente.
5

Empregou menos da metade dos referenciais 
corretamente.

2

Não empregou os referenciais  corretamente. 0

M11
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 20
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M12

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito.

Totalmente. 30
Mais da metade das ideias com ligação. 15

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%)

M13 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

M14
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

 Aluno nº



2

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

M16
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
M17 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias co nstantes 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 estab elecido 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

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Os modelos de desenvolvimento adotados pela China e pelo Japão, após a 
Segunda Guerra Mundial, representam duas diferentes trajetórias politico-
econômicas de sucesso no contexto asiático.                                     

10

C2
O  Japão  teve  um  grande  avanço  após  a  Segunda  Guerra  Mundial. 
Derrotado, o país recebeu uma grande quantidade de capital estrangeiro, 
principalmente norte-americano, para sua reconstrução.

15

C3

A China, até 1976, foi marcada pelo regime comunista de Mao Tsé -Tung, 
com coletivização das terras, nacionalização das empresas estrangeiras e 
controle estatal da economia. Porém, após a morte de Mao Tse Tung, Deng 
Xiaoping assume o poder e dá início à reforma econômica da China.

10

C4

A China  destaca-se  doravante  no  mercado  internacional  como  grande 
importadora de  produtos primários (commodities), oriundos dos países em 
desenvolvimento,  agregando  valor  domesticamente  aos  insumos 
importados e produzindo parcelas crescentes dos componentes utilizados 
em produtos de alto conteúdo tecnológico.

15

C5
O Japão,  depois  da reconstrução,  passou a investir  no desenvolvimento 
industrial  e  tecnológico,  tornando-se,  na  década  de  1970,  numa grande 
potência econômica. 

10

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Desenvolvimento

(55% A 70 %)

Ideias

a. Expressão  política  dos  modelos  de  desenvolvimento  c hinês  e 
japonês

C7

   1) Quanto à política econômica no pós-guerra:  A reconstrução do Japão foi 
patrocinada pelos norte-americanos (Plano Colombo) propiciando a retomada do 
crescimento  econômico  japonês  sob  a  égide  da  economia  de  mercado.  Em 
contrapartida,  a  China adotou,  a partir  de 1949,  a economia planificada e, mais 
recentemente,  o  modelo  que  concilia  forte  controle  estatal  com  fomento  da 
competitividade nos moldes capitalista, mostrando-se atualmente mais eficiente que 
o Japão.

10

C8

  2) Quanto à política externa:  O Japão se destaca na política internacional por ser 
membro  do  G8  e  da  APEC  (Asian  Pacific  Economic  Cooperation) e   a  China 
enfrenta  certas  dificuldades  oriundas  de  sua  política  interna  repressiva,  mas 
destaca-se pela  participação nos BRICS(Brasil, Rússia,  Índia, China e África do 
Sul) e no mercado global  via  participação na APEC, junto com Japão, Austrália, 
Rússia, Estados Unidos, Canadá, Chile e outros países. O Japão leva vantagem no 
cenário internacional,  por ser  mais  aberto e visto com menos desconfiança pelo 
mundo ocidental.

10
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Desenvolvimento

(55% A 70 %)

Ideias

Desenvolvimento

(55% A 70 %)

Ideias

C9

 3)Quanto às doutrinas e ideologias:                                                                          
O Japão, após 1945,  tornou-se uma economia de mercado, democrática, com 
tendência liberal; a China, após 1949, organizou-se nos moldes comunistas com  
coletivização das terras, nacionalização das empresas estrangeiras e controle 
estatal da economia, com Mao Tsé Tung como dirigente supremo. A questão 
ideológica pesa a favor do Japão considerando a crise vivida pelas economias 
planificadas nos últimos vinte anos.

10

C10

  4) Quanto ao território:  O Japão possui uma área de aproximadamente  377.944 
km2 e a China   área de aproximadamente  9.572.900  km2.   O imenso território 
chinês propicia grande vantagem no tocante a agricultura e a existência de recursos 
naturais.

10

C11

  5)  Quanto à organização político-administrativa:  O Japão é dividido em 08 
(oito) regiões administrativas e 47(quarenta e sete) prefeituras, cada uma com um 
governador, um legislativo e uma burocracia administrativa.   A China (Zhong Guo) 
divide-se em 22 (vinte  e  duas)  províncias  (23 se incluirmos Taiwan) e 05(cinco) 
regiões administrativas.   A  forma como o Estado japonês se organiza facilita a 
centralização e o controle por parte do governo e por conseguinte a distribuição dos 
recursos entre as regiões. 

10

C12

  6) Quanto à hegemonia e desequilíbrio de poder:   O Japão procura exercer 
influência política na região do pacífico por meio da APEC; a China procura exercer 
influência global através de vários fóruns como os BRICS e a expansão de seus 
interesses na África e América Latina. A China demonstra uma maior capacidade de 
projetar  globalmente  poder  enquanto  o  japão  tem  maior  influência  na  política 
regional.

10

C13

   7)  Quanto  à  política  de  defesa:  O  Japão  é  o  sexto  maior  investidor  em 
armamentos em todo mundo, possui uma eficiente força de autodefesa e seu maior 
parceiro militar são os EUA; a China já alcança o segundo lugar em investimentos 
no  setor  bélico  com  forças  armadas  de  grande  capacidade  ofensiva.  A China 
emprega uma política de dotar de meios suas forças armadas  a fim de ser capaz de 
projetar  poder militar mundialmente, levando vantagem sobre o Japão e suas forças 
de autodefesas. 

10

C14

  8) Quanto à forma de governo:  O Japão é uma monarquia constitucional onde o 
poder é concedido por soberania popular e concentrado principalmente na figura do 
primeiro-ministro  e de outros membros eleitos  da Dieta;  A República Popular  da 
China adota uma ditadura ou Regime de Partido Único (PCCh). O modelo japonês é 
mais  descentralizado  e por  isso favorece  o processo  democrático o que é uma 
vantagem para o Japão diante da comunidade internacional.

10

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16

O modelo de desenvolvimento chinês, apesar de ser mais centralizado e burocrático 
que o japonês,  foi  capaz de planejar  as  ações estatais  nos campos da  defesa, 
política  externa,  na  sociedade  e  nas  relações  produtivas  a  fim  de  projetar  sua 
influência  globalmente,  enquanto  o  Japão  tem sido  alvo  da  influência  do  poder 
americano e, por isso, mais restrito a influência regional.

15

b. Expressão econômica dos modelos de desenvolvimen to chinês e o 
japonês

C17

   1) Quanto ao Produto Interno Bruto (PIB):  O PIB japonês é de US$ 
4,52 trilhões (estimativa 2012). Cabe frisar que o Japão vem enfrentando 
sucessivas crises econômicas desde a década de 1990, o que causou a 
desaceleração de sua economia;  O PIB chinês é de  US$ 8,28  trilhões 
(2012),  incluíndo  Hong  Kong  e  Macau.  A   economia  chinesa  cresceu 
consideravelmente nos últimos vinte anos, devido a fatores como o baixo 
câmbio  e  a  alta  produtividade  industrial.  A  comparação  entre  os  PIB 
demonstra a força da economia chinesa.

    10

C18

    2) Quanto à pesquisa científica:  O Japão é uma das nações líderes nos 
campos da  pesquisa científica especialmente de tecnologia da informação, 
maquinário  e  pesquisa  biomédica.  A China  abriu sua  economia  para  a 
entrada do capital internacional por isso muitas transnacionais se instalaram 
e  continuam  instalando-se  filiais  neste  país  mediante  incentivos 
governamentais e investimentos na produção de tecnologia. O Japão leva 
vantagem no tocante ao maior valor agregado de seus produtos oriundo de 
maior investimento em P&D.

    10



4

C19

   3) Quanto à agricultura:  Apenas 12% do território japonês é apropriado 
para o cultivo. Devido a essa falta de terra arável, um sistema de terraço é 
utilizado para se plantar em pequenas áreas.  A China é o maior produtor 
mundial de alimentos: 500 milhões de suínos, 450 milhões de toneladas de 
grãos; É o maior produtor mundial  de milho e arroz.  Por  causa disso, a 
China é uma potência agrícola levando clara vantagem sobre o Japão.

   10

C20

   4) Quanto à energia:  O Japão é pobre em petróleo e tem apenas 7,4% 
de  suas  necessidades  supridas  por  hidrelétricas,  produz  30  %  de  sua 
energia  por  centrais  nucleares.  Em  oposição  ao  Japão,  a  China  se 
notabiliza por ter recursos minerais e pela   construção da hidroelétrica de 
Três Gargantas, a maior do mundo, gerando energia para as indústrias e 
habitantes. A China leva vantagem em relação ao Japão devido a sua maior 
capacidade de produzir energia.

   10

C21

 5)  Quanto  à  mão-de-obra:  A população  japonesa  possui  um  elevado 
poder de consumo, pois os salários pagos pelas empresas japonesas são 
muito  altos  se  comparados  aos  chineses.  Em  contrapartida,   a 
competitividade da economia chinesa é maior que a japonesa devido aos 
baixos salários pagos.  A  mão-de-obra chinesa é  mais  barata, com baixa 
sindicalização, disciplinada e acostumada a extensas jornadas de trabalho 
semanais. 

       
   10

C22

  6) Quanto à produtividade industrial:  O Japão é um grande exportador 
de produtos industrializados (veículos, equipamentos eletrônicos e artigos 
de informática). A produtividade da economia chinesa suplantou a japonesa 
na  atualidade.  9A China  adotou  um  modelo  de  produção  baseado  na 
economia de escala na maior parte das indústrias, com mão de obra barata 
e com fortes impactos sobre o custo de produção, proporcionando grande 
competitividade e expansão comercial a nível internacional. 

   10

C23

  7) Quanto ao comércio:  O Japão tem a China como o seu maior parceiro 
comercial, destino da maior parte das exportações e importações com toda 
Ásia, EUA e África. Em 2012, a balança comercial chinesa foi positiva em 
US$ 240 bilhões com  exportações de US$ 1,90 trilhão e importações de 
US$  1,66  trilhão.  O  volume de  comércio  chinês  é  bem  superior  ao  da 
economia japonesa. 

   10

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C25

O  modelo  de  desenvolvimento  chinês  concilia  liberalismo  com  controle 
estatal de setores estratégicos foi capaz de suplantar o modelo japonês em 
termos de PIB, de produção industrial e agrícola de forma a se tornar o ator 
mais importante na região do pacífico.

15

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C26

O contexto asiático, após a Segunda Guerra Mundial, assistiu ao surgimento de dois 
diferentes modelos de desenvolvimento:  o chinês e o japonês. Eles representam 
duas  trajetórias  politico-econômicas  de  sucesso,  fato  que  muitos  economistas 
reputam como a nova "era do pacífico".    

10

C27

A comparação das expressões política e econômica demonstra que desde o 
final da Segunda Guerra Mundial, chineses e japoneses vêm crescendo em 
termos de riqueza e importância política. Porém, isso se dá com  diferenças 
fundamentais no que diz respeito a aspectos como produtividade, geração 
de  energia,  agricultura,  valor  agregado  dos  produtos  e  capacidade  de 
utilizar recursos, ideologia e busca de hegemonia. Isso se dá em função de 
um  claro  projeto  de  expansão  engendrado  pelos  sucessivos  governos 
chineses em detrimento de um Japão que foi contido em suas pretensões 
hegemônicas e submetido a influência norte-americana. 

20

C28

A atual distribuição de poder no continente asiático demostra  tendência de aumento 
da influência chinesa e de decréscimo da influência japonesa na Ásia. Com efeito, a 
China  busca  consolidar  sua  hegemonia  no  contexto  asiático  como  meio  para 
aumentar ainda mais seu poder em âmbito  internacional. 

20
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C29

Os  diferentes modelos  de  desenvolvimento  adotados  pela  China  e  pelo 
Japão nos últimos sessenta anos demonstram a reconfiguração do poder 
no continente asiático na direção de corroborar a China como candidata a 
grande potência do século XXI.  

10

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)

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

Justificar  a importância da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para o Brasil e para os 
países africanos lusófonos, destacando  as cooperações estratégicas estabelecidas entre estas Nações.

 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

M10 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) escor es atribuídos para ideias constantes do barema

- 30 (trinta) 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 estab elecido para ideias apresentadas no barema.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas 
ideias

C1

A  Comunidade  dos  Países  de  Língua  Portuguesa  (CPLP)  é  uma 
Organização  Internacional  formada  por  nações  que  têm  a  língua 
portuguesa como idioma oficial, que busca o aprofundamento da amizade 
mútua e a cooperação entre seus membros. 

10

C2
A CPLP é composta pelos seguintes Estados-Membros: Brasil,  Portugal, 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
Timor Leste.

10

C3

Desde 2003, a Política Externa Brasileira tem buscado uma aproximação 
estratégica com a África visando, dentre outros objetivos, reduzir a pobreza 
e  a  desigualdade  social  de  ambos,  pleitear  vaga  no  Conselho  de 
Segurança da ONU e aumentar a segurança no Atlântico-Sul. Para tal, uma 
das medidas adotadas pelo Estado Brasileiro é a participação efetiva nas 
atividades da CPLP.

10
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C4

A  CPLP  vem  estabelecendo  cooperação  em  diversas  setores, 
principalmente,  nas  áreas  de  educação,  saúde,  ciência  e  tecnologia, 
defesa,  agricultura,  administração  pública,  comunicações,  justiça, 
segurança pública, cultura, desporto e comunicação social.

10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes. 10

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

C6

Projeção de Poder no Atlântico Sul - A intensificação da cooperação e do 
comércio  com  os  países  africanos  membros  da  CPLP  se  insere  na 
estratégia  brasileira  de  consolidar  o  Atlântico  Sul  como  região  de  sua 
influência.

20

C7

Melhoria dos Índices de Saúde da População dos País es Membros da 
CPLP - Implementação de Projetos de Estado visando reduzir e combater 
patologias importantes existentes nos países em cooperação, tais como: 
AIDS e Malária. (Acordo de Cooperação entre os Estados Membros da 
CPLP  sobre  o  combate  à  AIDS  e  Malária  –  Julho  2002  e  2004, 
respectivamente )

20

C8

Difusão da Doutrina Militar Brasileira –  O Presidente Angolano declarou, 
recentemente,  do  interesse  de  desenvolver  parceria  estratégica  militar, 
particularmente no adestramento de efetivos para atuação em Operações 
de Paz.

10

C9

Capacitação Profissional das Instituições de Pesqui sa Agropecuárias 
– Recursos  financeiros  disponibilizados  pelo  Governo  Brasileiro  para 
programas  de  treinamento  na  área  agrícola  capacitan do 
profissionalmente instituições em Angola, Cabo Verd e e Moçambique 
servirão  para  estreitamento  das  relações  políticas  e  comerciais  Brasil-
África.

20

C10

Transmissão de Aspectos Culturais Brasileiros –  A cooperação na área 
educacional, realizado entre o Brasil e os países da CPLP, que acontece 
por intermédio de  intercâmbio acadêmico nas áreas de alfabetização, 
graduação,  pós-graduação  e  técnicos ,  onde  africanos  vêm  ao  Brasil 
estudar  gratuitamente  e  professores vão  à África  lecionar  proporcionará 
maior  erradicação  de  valores  culturais  brasileiros,  contribuindo  para  a 
aproximação estratégica desejada.

15

C11

Massificação  da  Língua  Portuguesa  –  O  acordo  de  cooperação 
assinado em 2006  entre os Estados-Membros da CPLP no que se refere 
às  produções  cinematográficas  e  audiovisuais  contribuirá  para 
massificação  da  língua  portuguesa  como  idioma  oficial  e, 
consequentemente,  em  um  melhor  diálogo  Brasil  e  Nações  Africanas 
componentes do CPLP.

10

C12

Ampliação  da  Presença  Internacional  da  Petrobras  –  A capacidade 
tecnológica  de  extração de  petróleo  em  plataformas  marítimas  e  águas 
profundas tem criado oportunidades ao Brasil para ampliação da atuação 
internacional  da  Petrobras,  mais  especificamente  em  Angola  por 
intermédio da Braspetro.

15

C13

Diminuição do Tráfico de Entorpecentes –  O acordo assinado em 2007 
entre os Governos Integrantes da CPLP visando à redução da demanda, 
prevenção do uso indevido e combate à produção e ao tráfico ilícitos de 
entorpecentes  e  substâncias  psicotrópicas  permitirá  maior  intercâmbio 
policial  e  judicial  sobre  rotas  utilizadas,  produtores,  processadores, 
traficantes  e  delitos  conexos,  o  que  poderá  reduzir  a  chegada  de 
entorpecentes às Nações Lusófonas.

10

C14
Padronização  da  Língua  Portuguesa  –  Recentes  Acordos  Ortográficos  vêm 
padronizando a Língua Portuguesa. A aceitação deste procedimento pelos países 
lusófonos melhorará a comunicação e o relacionamento entre todos.

10

C15

Combate  à  Corrupção  –  Acordo  firmado  em  maio  de  2013  pelos 
Ministros da Justiça do Brasil e dos países lusófonos da África estabelece 
procedimentos para reforçar a prevenção e combate a todas as formas de 
corrupção, principalmente de agentes públicos nas transações comerciais 
internacionais. 

10
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C16

Incremento  do  Turismo  –  Aproveitando-se  do  idioma  comum,  belas 
paisagens naturais e a ausência de conflitos internos o Turismo tem estado 
na pauta dos Estados-Membros da CPLP visando geração de empregos e 
entrada de divisas necessárias ao desenvolvimento de todos.

10

C17

Consolidação da Democracia nos Países Membros –  A CPLP tem entre 
seus princípios fundamentais o de primar pelos aspectos democráticos em 
seus  Estados-Membros.  Desta  feita,  a  evolução  das  cooperações 
estratégicas  no  âmbito  da  CPLP  servirão  para  consolidação  da 
Democracia.

10

C18

Combate à Fome –  O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da 
CPLP adota como prioridade, desde 2012, a estratégia de apoio estatal a 
agricultura  familiar,  responsável  por  75%  das  explorações  agrícolas  da 
Comunidade. Tal fato tende a inibir, dentre outros aspectos, o êxodo rural, a 
queda  de  produção  alimentar,  a  inflação  dos  commodities  agrícolas  e, 
principalmente, o recrudescimento de famintos no seio das sociedades.

10

C19

Possibilidade  de  Acordos  Comerciais  com  Grandes  Blo cos 
Econômicos  –  A presença  de  Estados-Membros  da  CPLP  em  Blocos 
Econômicos  de  grande  porte  (Brasil  –  MERCOSUL,  Portugal  –  União 
Europeia, etc) poderão contribuir para acordos econômicos bilaterais e/ou 
multilaterais vantajosos às Nações da CPLP.

10

C20

Melhoria da infraestrutura de Angola e Moçambique –  O Governo Federal do 
Brasil,  por  intermédio  de  visitas  constantes  à  África,  vêm  aumentando  a 
participação de empresas nacionais (Odebrecht, Cama rgo Côrrea e Andrade 
Gutierrez) na melhoria  da infraestrutura (construçã o civil,  hidrelétricas, etc) 
dos países lusófonos africanos . Tal fato pode ser observado, por exemplo, com a 
construção  da  maior  usina  hidrelétrica  do  continente  africano,  a  barragem  de 
Mphanda Nkuwa, em Moçambique.

10

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

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)



9

(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

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


