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CPS
CP/ECEME – 2013

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

GEOGRAFIA-SAÚDE
 

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

    Estudar  os Indicadores em Saúde -   Expectativa de vida ao nascer,  Mortalidade infantil,  Desnutrição infantil, 
Saneamento básico, Número de médicos por habitante e Taxa de natalidade - das regiões Nordeste e Sul do Brasil, 
concluindo sobre aqueles que necessitam de prioridade nas ações do governo federal .
 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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os 
itens em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de destacar 
as ideias essenciais.

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
Estudo 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      on  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 do resumo, 

reforçando as 
conclusões parciais.

Com as ideias essenciais. 10
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 
incorreta.

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

 Aluno nº
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M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                             - 300 (trezentos) esco res atribuídos para ideias constantes do barema
  - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias n ovas*

 * 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  indicadores  em  saúde,  tradicionalmente  construídos  por  meio  de 
números,  são necessários para analisar a situação atual de saúde, fazer 
comparações e avaliar mudanças ao longo do tempo.

5

C2
A região Nordeste do Brasil é composta pelos estados de  Alagoas, Bahia, 
Ceará,  Maranhão,  Paraíba,  Piauí,  Pernambuco,  Rio  Grande  do  Norte  e 
Sergipe.

5

C3 A região Sul do Brasil é composta pelos estados de Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. 

5

C4

Os indicadores em saúde das regiões Sul e Nordeste são importantes para 
a construção dos indicadores nacionais, possibilitando que o governo adote 
medidas eficientes e estabeleça prioridades em prol  da melhoria desses 
indicadores.

5

C5

O uso de dados e informações necessárias para caracterizar o estado de 
saúde da população, as respostas do aparelho prestador de serviços e os 
fatores socioeconômicos que condicionam o quadro sanitário, dão origem 
aos Indicadores e Dados Básicos para a Saúde (IDB).

10

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%)

Algumas ideias

a. Indicadores em saúde da Região Nordeste 

C7
     1) Expectativa de vida ao nascer - Segundo pesquisa do IBGE (Censo 
de 2010), a expectativa de vida ao nascer revelou que a região Nordeste 
alcançou a pior média (70,4 anos) entre as demais regiões do país.

5

C8

Ações do Governo Federal, como o  programa de planejamento familiar, a 
diminuição  do  número  de  óbitos  maternos  e  abortos,   a  prevenção  da 
gravidez indesejada, a implantação do programa Bem Mulher, a ampliação 
de leitos das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) Neo-natal, o aumento 
do número de profissionais e de uma maior cobertura do Programa Saúde 
da Família, contribuem para a melhoria deste Índicador.

10

C9

   2) Mortalidade infantil -  A região Nordeste, segundo o Censo de 2010 
(IBGE), possui uma taxa de mortalidade infantil de 28,5 óbitos de crianças 
menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. A região como um todo, 
necessita de melhorias nas condições de vida das famílias pobres.

5

C10

A ampliação do número de equipes de Saúde da Família, a qualificação dos 
profissionais  para  acompanhamento  das  gestantes  e  recém-nascidos  de 
risco,  o  aumento  de  leitos  de  Unidade  de  Tratamento  Intensivo  (UTI)  e 
Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), a ampliação da rede de bancos 
de leite humano,  a garantia de transporte seguro do recém-nascido para 
centros  de  referência,  a  adesão  das  maternidades  à  iniciativa  Hospital 
Amigo da Criança, a melhoria da qualidade e cobertura dos sistemas de 
informação de mortalidade e nascidos vivos reduzem estes indicadores.

10

C11

   3)  Desnutrição infantil  -  Segundo pesquisa da Faculdade de Saúde 
Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), o índice de desnutrição 
infantil na região Nordeste caiu de 33,9% na década de 80 para os atuais 
5,9%.

5

C12

As ações do Governo Federal para o aumento da escolaridade materna, da 
aumento da renda familiar, da expansão da atenção básica à saúde e, em 
menor grau, da expansão do saneamento básico, aliados aos Programas 
Fome Zero e Brasil Sem Miséria, reduziram a desnutrição infantil.

10

C13   4)  Saneamento  básico  -  Segundo  o  IBGE,  o  saneamento  básico  é 
distribuído  de  maneira  desigual  entre  as  regiões.  Dos  34,8  milhões  de 
brasileiros que vivem em municípios sem rede coletora, 15,3 milhões (44%) 
são da região Nordeste.

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

Algumas ideia

C14

O Plano  Nacional  de  Saneamento  Básico  (Plansab),  criado  em 2007,  é 
considerado um marco para a área com metas e investimentos previstos 
para os próximos 20 anos, e apresenta metas para 2015, 2020 e 2030, em 
investimentos  que serão feitos  em abastecimento  de água,  esgotamento 
sanitário, destinação final de resíduos sólidos e drenagem urbana.

10

C15   5) Número de médicos por habitante - Segundo o Ministério da Saúde, a 
região Nordeste apresenta 1,9 médicos por mil habitantes. 

5

C16

Para aumentar o número de médicos no país, o Governo Federal anunciou 
que serão criadas 2.415 vagas, algumas em cursos já existentes e outros 
em  novos,  tanto  em  universidades  públicas  como  em  particulares.  O 
crescimento representa 15% das vagas de medicina.  A maior quantidade 
será na região Nordeste: 775

10

C17   6)  Taxa  de  natalidade  -  A taxa  de  natalidade  da  região  Nordeste 
apresenta 2,01 filhos por mulher, a segunda mais alta do Brasil. 

5

C18

As  campanhas  desenvolvidas  pelo  governo  federal  de  esclarecimentos 
quanto  ao  planejamento  familiar,  o  acesso  da  população  aos  métodos 
anticonceptivos e esterilizações voluntárias, são ações para regular a taxa 
de natalidade.

10

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C20

As ações do governo federal com a finalidade de melhorar os Indicadores 
em Saúde estudados da região Nordeste merecem maior  atenção.  Fruto 
destas ações, com prioridade para os Indicadores Número de médicos por 
habitante e Mortalidade infantil, a região poderá se integrar de uma maneira 
mais equilibrada no contexto nacional.

15

b. Indicadores em saúde da Região Sul 

C21
    1) Expectativa de vida ao nascer -  Na Região Sul a expectativa de vida 
ao nascer, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) no Censo de 2010, era de 75,2 anos

5

C22

Para melhoria deste índice, as ações do Governo Federal compreendem o 
programa  de  planejamento  familiar,  diminuição  do  número  de  óbitos 
maternos e abortos e prevenção da gravidez indesejada, implantação do 
programa Bem Mulher,  ampliação de leitos  das Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTI) Neo-natal, aumento do número de profissionais e de uma 
maior cobertura do Programa Saúde da Família. A diferença de qualidade 
de atendimento, de prevenção e tratamento em Saúde são mais eficientes 
no Sul.

10

C23
   2) Mortalidade infantil – A região Sul, segundo o Censo de 2010 (IBGE), 
possui uma taxa de mortalidade infantil de 12,6 óbitos de crianças menores 
de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos, sendo a menor do Brasil.

5

C24

Para reduzir  ainda mais este índice, o governo federal desenvolve ações 
para ampliação do número de equipes de Saúde da Família, qualificação 
dos  profissionais para acompanhamento das gestantes e recém-nascidos 
de risco, ampliação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 
Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), ampliação da rede de bancos de 
leite humano, garantia de transporte seguro do recém-nascido para centros 
de  referência,  adesão  das  maternidades  à  iniciativa  Hospital  Amigo  da 
Criança, melhoria da qualidade e cobertura dos sistemas de informação de 
mortalidade e nascidos vivos.

10

C25
  3) Desnutrição infantil -  A região Sul apresenta as melhores taxas em 
relação ao baixo peso infantil  (até 5% do total) e a altura (de 11 a 18,5%), 
dados que representam as melhores condições do Brasil.

5

C26

 A obtenção desta meta deve-se, entre outras, as ações do governo federal 
no  aumento  da  escolaridade  materna,  o  aumento  da  renda  familiar,  a 
expansão da atenção básica à saúde e, em menor grau, a expansão do 
saneamento  básico.  Dessa  forma,  reforça-se  a  determinação  social  da 
desnutrição e a importância da articulação das políticas sociais.

10

C27

 4)  Saneamento  básico  -  A  região  Sul,  embora  com  índices  de 
desenvolvimento  social  acima da média  nacional,  apresenta  quadros  de 
carência de infraestrutura e deficiências sérias em saneamento básico em 
diversas cidades.

5
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C28

O Plano  Nacional  de  Saneamento  Básico  (Plansab),  criado  em 2007,  é 
considerado um marco para a área com metas e investimentos previstos 
para os próximos 20 anos, e apresenta metas para 2015, 2020 e 2030, em 
investimentos  que serão feitos  em abastecimento  de água,  esgotamento 
sanitário, destinação final de resíduos sólidos e drenagem urbana.

10

C29   5) Número de médicos por habitante - Segundo o Ministério da Saúde, a 
região Sul apresenta 2,1 médicos por mil habitantes.

5

C30

Para aumentar o número de médicos no país, o Governo Federal anunciou 
que serão criadas 2.415 vagas, algumas em cursos já existentes e outros 
em novos, tanto em universidades públicas como em particulares. A região 
Sul está entre as beneficiadas.

10

C31   6) Taxa de natalidade -  A região Sul apresenta 1,75 filhos por mulher, a 
segunda mais baixa do Brasil.

5

C32

As  campanhas  desenvolvidas  pelo  governo  federal  de  esclarecimentos 
quanto  ao  planejamento  familiar,  o  acesso  da  população  aos  métodos 
anticonceptivos e esterilizações voluntárias, são ações para regular a taxa 
de fecundidade.

10

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C34

Dos indicadores em saúde estudados, a região Sul está situada entre os 
melhores do país. As ações do governo federal para a região constam dos 
programas  nacionais  para  as  atividades  que  existem  carências,  com 
prioridade para o Saneamento Básico.

15

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

C35 Os Indicadores em Saúde das regiões Nordeste e Sul estudados permitem 
afirmar que a desigualdade social entre ambas é visível.

10

C36
A região Nordeste apresenta, dos Indicadores em Saúde estudados, níveis 
mais baixos da média nacional, enquanto os da região Sul estão situados 
entre os mais elevados .

10

C37

Para a região Nordeste, a prioridade deve estar voltada para o Número de Médicos 
por Habitante considerando-se o parâmetro estabelecido pela Organização Mundial 
da Saúde(OMS) -um médico para cada mil habitantes- e para a Mortalidade Infantil. 
Apresenta desigualdades entre suas sub-regiões sendo a concentração de médicos 
por habitante maior nas métropoles regionais(Fortaleza, Recife e Salvador). Com a 
possibilidade de contratação de médicos estrangeiros para atuar na atenção básica 
a saúde, o Indicador em Saúde poderá ser melhorado.

15

C38 Para a região Sul, dentre os Indicadores em Saúde estudados, a prioridade 
deve estar voltada para o Saneamento Básico.

15

C39

As  ações  do  governo  federal  visando  colocar  as  regiões  do  país  em 
igualdade  de  condições  no  que  concerne  aos  Indicadores  em  Saúde 
estudados,  contribuem  para  o  desenvolvimento  urbano  e  o  combate  à 
pobreza,  reduzindo  as  desigualdades  sociais  e  melhorando  o  padrão  a 
qualidade de vida nas cidades brasileiras.

10

C41  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)
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(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez 
do  pensamento, facilita  a pronta  percepção  e 
jamais obriga o leitor a retornar para entender 
melhor alguma parte. 

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

0 (1)

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

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

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
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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

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  Pesquis a  Agropecuárias  – 
Recursos financeiros disponibilizados pelo Governo Brasileiro para  programas de 
treinamento na área agrícola capacitando profission almente instituições em 
Angola,  Cabo  Verde  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
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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 Br aspetro.

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

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)



8

(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

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


