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CPS
CP/ECEME – 2013 

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                                                                                      

GEOGRAFIA

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

Analisar as iniciativas de integração regional conhecidas como Comunidade Andina das Nações (CAN) e Mer-
cado Cumum do Sul (Mercosul), concluindo sobre o atual papel do Brasil no processo de integração Sul-americana.

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

 Aluno nº
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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

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias con stantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

 * 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

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

Algumas 
ideias

C1

As relações  estabelecidas  entre  os  países do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) e da Comunidade Andina das Nações (CAN),  ao  longo das 
últimas duas décadas, mostram avanços e destacam o papel do Brasil na 
superação de óbices que impedem a integração da região, seja na esfera 
econômica, seja no campo político.

10

C2 A CAN é um bloco econômico formado atualmente por Bolívia, Colômbia, 
Equador e Peru. O Chile deixou o bloco em 1977 e a Venezuela em 2006. 

10

C3

A  Comunidade  Andina  possui  103  milhões  de  habitantes,  20%  da 
biodiversidade e 10% dos recursos hídricos em uma área de 4.700,000 
quilômetros  quadrados,  com  um  produto  interno  bruto  nominal  de  280 
bilhões de dólares.

10

C4 O  Mercosul teve  sua  origem  em  março  de  1991,  com  o  Tratado  de 
Assunção, acordo assinado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

10

C5

O  Mercosul  objetiva  a livre  circulação  de  bens,  serviços  e  fatores 
produtivos  entre  os  países,  através  da  eliminação  dos  direitos 
alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de 
qualquer outra medida de mesmo efeito, com o estabelecimento de uma 
tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em 
relação a terceiros países ou blocos econômicos.

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%)

Ide ias

a. Comunidade Andina das Nações (CAN) 

C7
A  “Integração  Integral”  é  o  paradigma de  integração  vigente  entre  os 
países andinos que consiste em  equilibrar os aspectos sociais culturais, 
econômicos, ambientais e comerciais. 

10

C8

O  Sistema  Andino  de  Integração  (SAI) abriga  todos  os  órgãos  e 
instituições com os objetivos coligados aos do grupo. No nível principal do 
SAI está o Conselho Presidencial Andino, constituído pelos presidentes de 
Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O conselho é a liderança política da 
CAN. 

10

C9

A livre circulação de pessoas permite que  os cidadãos dos cinco países 
que  compõem  a CAN possam ingressar  sem  visto em qualquer  país 
membro na condição de turistas, o que favorece a constituição gradual do 
Mercado Comum Andino.

10

C10

Além dos  atuais  estados  membros  a  CAN possui  a  associação com o 
Chile, a Argentina, o Brasil, o Uruguai e o Paraguai, o que a aproxima os 
países  andinos  da  estrutura  da  União  das  Nações  Sul-Americanas 
(UNASUL),  via  o  estabelecimento  da  Iniciativa  para  Integração  da 
Infraestrutura Sul-americana (IIRSA).

10

C11 O Tribunal Andino de Justiça é a entidade que controla a legalidade das 
ações de todos os órgãos e instituições, além de resolver disputas entre 
países,  entre  os  cidadãos  ou entre  países  e  os  cidadãos  quando eles 
violam os acordos alcançados no âmbito da Comunidade Andina. 

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias
C12

O Parlamento Andino,  sediado em Bogotá,  capital  colombiana,  formado 
por  vinte  deputados  eleitos  pelo  voto  popular  (cinco  para  cada  país 
membro),  representa a população em geral  e trata de temas ligados à 
integração andina por meio de ações políticas.

10

C13
Dentre os objetivos da CAN está promover o desenvolvimento equilibrado 
e harmônico dos Países Membros em condicões de igualdade, mediante a 
integracão e a cooperacão econômica e social. 

10

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.
                                Conclusão Parcial

C15

A CAN visa estimular  as  trocas  comerciais  por  meio  da  eliminação de 
taxas e tarifas alfandegárias de bens e serviços produzidos no âmbito dos 
seus países membros. O Brasil possui relação privilegiada com os países 
integrantes  desse  bloco  devido  a  sua  posição  geográfica  e  a 
empreendimentos no campo dos transportes e da energia.  

15

b.  Mercado Comum do Sul(Mercosul)

C16

Os objetivos  primordiais  do  Tratado de Assunção são a integração por 
meio  da  livre  circulação  de  bens,  serviços  e  fatores  produtivos,  o 
estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC), a adoção de uma 
política comercial comum, a coordenação de políticas macroeconômicas e 
setoriais, e a harmonização de legislações nas áreas pertinentes. 

10

C17

O Mercosul passou pela primeira  ampliação desde sua criação,  com o 
ingresso definitivo da Venezuela. No mesmo ano, foi assinado o Protocolo 
de Adesão da Bolívia que uma vez incorporado ao ordenamento jurídico 
dos Estados Partes, fará do país andino o sexto membro pleno do bloco. 
Houve também avanço no diálogo exploratório com o Equador, exercício 
que deve prosseguir nas próximas reuniões. 

10

C18

O  Mercosul  caracteriza-se  pelo  regionalismo  aberto,  ou  seja,  tem  por 
objetivo não só o aumento do comércio intra-zona, mas também o estímulo 
às trocas com terceiros países.  São estados associados do Mercosul  a 
Bolívia  (desde  1996),  o  Chile  (desde  1996),  o  Peru  (desde  2003),  a 
Colômbia  e  o  Equador  (desde  2004).  Ainda  que  não  sejam  estados 
associados, em 2012, Guiana e o Suriname passaram a contar com formas de 
participação nas reuniões, tal fato pode ajudar na consolidação da UNASUL. 

10

C19

O aperfeiçoamento da união aduaneira é um objetivo basilar do Mercosul. 
Como passo importante nessa direção, os Estados Partes concluíram, em 
2010,  as  negociações  para  a  conformação  do  Código  Aduaneiro  e  o 
Programa de Consolidação da União Aduaneira (Decisão CMC Nº 56/10). 

10

C20

Com o objetivo de reduzir os custos financeiros nas transações comerciais, 
o Conselho do Mercado Comum aprovou o “Sistema de Pagamento em 
Moedas Locais” para o comércio entre os Estados Partes do Mercosul. O 
Sistema de Pagamentos em Moeda Local já está em funcionamento para 
operações  entre  Brasil  e  Argentina.  O  mesmo  mecanismo  está  sendo 
implementado entre Brasil e Uruguai. 

10

C21

O Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM), destina-
se  a  financiar  programas  para  promover  a  convergência  estrutural, 
desenvolver a competitividade e promover a coesão social, fortalecendo o 
processo de integração. 

10

C22

O Brasil possui em seu território a capacidade de articulação devido ao 
transporte  hidroviário  de  mercadorias  nas  bacias  do  Paraná-Tietê  e 
Amazônica. 

10

C23

Somada, a população do Mercosul chega a 275 milhões de habitantes. A 
sua população corresponde a 69,78% da população da América do Sul e 
conta com variadas etnias e origens. 

10

C24

O Mercosul tem Produto Interno Bruto (PIB) nominal de US$ 3,32 trilhões 
(dados  de 2011)  e  ocuparia  a  posição de quinta  economia  mundial  se 
fosse considerado como um único país. Segundo o FMI, a perspectiva de 
crescimento dos países do Bloco para 2012 é entre 1,5% de 6%. Em 2013, 
espera-se retomada vigorosa da atividade econômica em todo o bloco. 
Segundo as projeções mais recentes, o Brasil crescerá 4%, a Argentina 
3,1%, o Paraguai 11%, o Uruguai 4,0% e a Venezuela 3,3%. 

10

C25

Atualmente, o Paraguai encontra-se suspenso de participar dos órgãos do 
Mercosul e das deliberações, nos termos da “Decisão sobre a Suspensão 
do Paraguai  do Mercosul  em aplicação do Protocolo  de  Ushuaia sobre 
Compromisso Democrático”, adotada em 29/06/12. 

10

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.
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Conclusão Parcial

C27

O Mercosul é uma zona de livre comércio  que visa  estimular as trocas 
comerciais por meio da eliminação de taxas e tarifas alfandegárias de bens 
e serviços produzidos no âmbito dos seus países membros. O Brasil, por 
sua posição geográfica e econômica, facilita as exportações e importações 
no bloco e destaca-se por ser  capaz de articular o cone sul  aos países 
andinos.  

15

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C28

A consolidação de blocos como a CAN e o Mercosul, avançou nos últimos 
anos com o reforço do papel de liderança do Brasil no estabelecimento de 
relações  diplomáticas,  de  ligações  viárias  e  energéticas  otimizando  a 
integração sul-americana. 

10

C29

Em  síntese,  a  atual  situação  do  Mercosul  e  da  CAN  revela  avanços 
irrefutáveis  para  a  consolidação  do  processo  de  integração  de  toda  a 
região,  superando  conflitos  que  surgem  e contribuindo  para  uma maior 
integração econômica, política, cultural, militar e legislativa.

15

C30

A  busca  de  uma  harmonização  de  políticas  econômicas,  monetárias, 
fiscais, sociais e outras políticas setoriais contribuem para a geração de 
novos empregos e  incentivam o  processo de  consolidação da chamada 
UNASUL.

15

C31

O  reforço  do  papel  do  Brasil  como  dinamizador  da  integração  sul-
americana aumenta o desenvolvimento econômico e social  dos países do 
Mercosul e da CAN e, por conseguinte, fortalece a América do Sul como 
um todo em seus relacionamentos com a União Europeia, os EUA e países 
da APEC.

10

C32  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)

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

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis 
na (quase) totalidade do texto. 0 (1)

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto.

10

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

20 (2)
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(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de 
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação. 

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10
D4:  Emprego correto e  diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 10 (4)
E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

 “ Os ataques terroristas de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, e o prédio do 
Pentágono, em Washington, abalaram mais que os símbolos do capitalismo.” (Fonte:http://ultimosegundo.ig.br/11   de   
setembro, acesso em 01 de julho de 2013).

Apresentar as mudanças na política externa dos Estados Unidos da América(EUA), após os  ataques terroristas 
de 11 de setembro de 2001, destacando as ações realizadas pelo governo norte-americano no continente asiático.

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
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      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 política externa norte-americana, após os ataques terroristas de 11 de 
setembro de 2001,  sofreu guinada radical  deslocando a atenção para a 
região do Oriente Médio e adjacências.

10

C2

A partir  do  final  de  2001,  o interesse internacional  militar  e político  dos 
Estados Unidos da América (EUA) adotou postura unilateral e militarista, 
visando  conter  ações  de  grupos  terroristas  atuantes,  especialmente,  no 
Afeganistão e no Paquistão.

10

C3
A mudança da política externa americana no início do século XXI buscava 
resgatar a confiança da população, ante a demonstração de vulnerabilidade 
do país.

10

C4

O governo George W. Bush, na ocasião, primou por estabelecer políticas 
que demonstrassem ao mundo a manutenção do grande poderio bélico e 
político norte-americano, denominada de Guerra contra o Terror, tornando o 
terrorista Osama Bin Laden como maior inimigo da sociedade americana. 

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

a.  Implementação  da  Doutrina  Bush  –  Fundamentado no  princípio  da 
autodefesa, o então Presidente dos EUA,  George W. Bush, modificou a 
forma  de  seu  país  intervir  em  outros,  quando  julgado  necessário.  Na 
tentativa de dissuadir  as ações terroristas, Bush não hesitou em agir  de 
maneira preventiva e antecipada contra países considerados hostis, como 
constatado nas invasões ao Iraque e Afeganistão, em 2003.

15

C7

b.  Enfraquecimento  dos  ideais  da  Guerra  Fria  –  Após  os  ataques 
terroristas de 11 de setembro de 2001, o Governo norte-americano buscou 
reforçar suas relações externas mais voltadas à “Guerra ao terror”, ao invés 
do  histórico  antagonismo  “capitalismo  x  socialismo”.  Deste  forma,  as 
ligações  políticas  passaram  a  ser  mais  esporádicas  e  pontuais, 
principalmente atendendo a interesses envolvendo países asiáticos.

10

C8

c.  Aumento  significativo  de  gastos  militares  –  Visando  colocar  em 
prática  as  ações  planejadas  pela  Doutrina  Bush  e  desejando  dissuadir 
nações  apoiadoras  de  grupos  terroristas,  os  EUA,  de  2001  a  2010, 
aumentaram os gastos federais em despesas militares em 2% do Produto 
Interno  Bruto  (PIB),  ou  seja,  de  3,7%  para  5,7%.  Entretanto,  após  a 
assunção do Presidente Barack Obama, as despesas sofreram uma queda 
para 4,8% do PIB, fruto da retirada das tropas do Iraque e diminuição das 
existentes no Afeganistão.

10

C9

d. Aumento da guerra ao terror – A Política de Guerra ao Terror, adotada 
após  os  ataques  terroristas  de  2001,  mobilizou  diversas  expressões  do 
poder nacional dos EUA, tais como a política, econômica e militar. Dentre 
outros objetivos estratégicos definidos, o Governo norte-americano buscou 
aliança  com  vários  Estados  para  combater  o  terrorismo  no  mundo  e 
extinguir a maioria dos tratados de não-proliferação de armas nucleares.

15

C10

e.  Aumento  de  interesses  econômicos  correlatos  –  O  recrudescimento  da 
Política  Externa  norte-americana  nas  Regiões do  Oriente  Médio  e  Ásia  Central, 
desde 2001, deve-se, também, aos interesses econômicos do Governo Bush, em 
particular nas grandes reservas de petróleo e gás existentes na área, até mesmo 
em  antigos  países  pertencentes  a  extinta  União  das  Repúblicas  Socialistas 
Soviéticas  (Kasaquistão  e  Turcomenistão),  além  dos  gasodutos  e  oleodutos 
presentes no Paquistão e Afeganistão, que ligam a Ásia a Europa.

10

C11 f. Recrudescimento da aliança com Israel – Cercado por povos árabes e 
muçulmanos,  povos  considerados  protetores  de  grupos  terroristas  pelos 
norte-americanos, Israel teve sua aliança com os EUA reforçada no início 
do século XXI. Face o Governo estadounidense constatar que as principais 
células terroristas estariam sediadas no entorno de Israel, fez-se necessária 
a citada ampliação, a fim de se manter o equilíbrio militar e a estabilidade 
regional.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12

g. Maior aproximação com a China –  Na última década tem sido muito 
grande o estreitamento político-econômico EUA-China, em que pese sua 
tendência ideológica comunista. Tal fato está sendo ocasionado por uma 
dependência  mútua,  a  necessidade  de  exportação  dos  chineses  e  a 
manutenção do esforço de guerra contra o terrorismo por parte dos norte-
americanos.  Entretanto,  a  diminuição  de  tropas  na  região  tem  gerado 
menos divisas do que outrora aos chineses.

10

C13

h. Implementação  da  doutrina  de  segurança  nacional  de  Barack 
Obama – Desde sua assunção ao Governo dos EUA, o Presidente Barack 
Obama vem dando sinais de que modificaria substancialmente a política 
externa de seu antecessor, criando a doutrina de segurança nacional. Face 
a uma visão mais humanitária e imerso em grande crise econômica, Obama 
adotou diplomacia mais ativa, menos militarizada, calcada por mais ajuda 
humanitária e combate mais comedido ao terrorismo.  

10

C14

i. Adoção de soberania relativa – Após os ataques terroristas às Torres Gêmeas, 
os  EUA adotaram política  externa  de  soberania  relativa,  na  qual  alguns  países 
considerados hospedeiros  de atividades  hostis  sofreram intervenções militares  e 
diplomáticas norte-americanas. Pode-se observar tal situação na invasão ao Iraque 
em 2003, sem o consentimento da Organização das Nações Unidas (ONU) e na 
morte de Osama Bin Laden, no Paquistão em 2011.

10

C15

j. Endurecimento diplomático com o Eixo do Mal – Em janeiro de 2002, 
o então Presidente norte-americano George W. Bush denominou como Eixo 
do Mal os países asiáticos Coreia do Norte,  Irã e Iraque,  detentores de 
programas nucleares e armas de destruição em massa. De acordo com os 
EUA, estas nações colocavam em risco a segurança mundial. Desta forma, 
nos últimos anos a Política Externa americana vem endurecendo o discurso 
diplomático, assim como, agindo militarmente quando necessário.

10

C16

k. Ampliação da aliança com a OTAN –  Os ataques terroristas em solo 
americano ocasionaram uma ampliação das  relações  política  e  militares 
dos EUA com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Deste 
estreitamento  de  relacionamento,  os  norte-americanos  obtiveram  grande 
apoio a seus objetivos estratégicos delineados na Guerra contra o terror, 
fato este observado por exemplo nas tropas alemãs, francesas e inglesas 
presentes no Afeganistão.

10

C17

l. Maior apoio à Coreia do Sul –  Desde a ascensão de Kim Jong-un ao 
Governo da Coreia do Norte em 2011, os EUA tem otimizado suas relações 
externas com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte vem forçando aos EUA 
este crescimento diplomático, haja vista considerar Kim Jong-un um político 
de  muita  influência  no  seu  país,  possuir  pensamento  extremamente 
belicista e estar à frente dos destinos de uma nação considerada membro 
do Eixo do Mal. 

10

C18

m. Maior apoio à democratização de países asiáticos  – Desde 2010,      com o 
advento  da  primavera  árabe,  a  Política  Externa  dos  EUA  vem  apoiando 
diplomaticamente,  por  intermédio  de  discursos  públicos,  as  manifestações 
populares de alguns países asiáticos e africanos, que lutam pela maior liberdade e 
democratização  de  seus  países.  Esta  postura  norte-americana  tem utilizado  de 
Organismos  Internacionais  (ONU,  OTAN,  etc)  e lideranças  regionais  (Rússia  e 
China)  para  incitar  na  mídia  internacional  a  necessidade  de  países  adotarem 
governos mais democráticos, fato já observado, por exemplo, nos seguintes países: 
Jordânia, Iraque, Líbano, Iémen e Síria.

10

C19

n. Retirada do foco no Oriente Médio – A doutrina de segurança nacional 
implementada pelo Presidente Barack Obama em 2012 tem como um dos 
principais focos deslocar os “holofotes” do Oriente Médio para o Oceano 
Pacífico. O objetivo é contrabalancear, em especial no Sudeste Asiático, o 
crescimento da importância geopolítica da China, que se tornou o maior 
parceiro comercial dos países da região e amplia o seu poderio militar.

10

C20

o. Confirmação do status de maior potência hegemônica no mundo  – 
Em que pese o crescimento político e econômico de países como a China, 
os  EUA  por  intermédio  da  doutrina  Bush  e  da  doutrina  de  segurança 
nacional  busca  aumentar  a  interferência  em  áreas  estratégicas  de  seu 
interesse,  visando  manter  a  prosperidade  de  seu  país,  assim  como,  a 
confirmação do status de maior potência hegemônica no mundo.

10

C21 Outras ideias julgadas pertinentes. 30

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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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
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


