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CPS
CP/ECEME – 2013 

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE
 

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

Estudar  as  relações  comerciais  do  Brasil  com  a  União  Européia  (UE)  e  com  a   “Asia  Pacific Economic 
Cooperation” (APEC), destacando  os impactos sobre a balança comercial brasileira.

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

PARÂM ETRO 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

 Aluno nº



2

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) 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

Seguindo  a  tendência  da  globalização,  o  Brasil  relaciona-se 
comercialmente  com diversos  países e blocos econômicos,  em especial 
com  a  União  Europeia  (UE)  e a  Cooperação  Econômica  da  Ásia  e  do 
Pacífico (APEC).

10

C2

A UE  é  uma  união  econômica  e  política  de  28  Estados  -  membros 
independentes que estão localizados na Europa e tem as suas origens na 
Comunidade Européia  do  Carvão e  do  Aço (CECA)  e  na   Comunidade 
Econômica  Européia  (CEE).  Foi  criada  em  1993,  pelo  Tratado  de 
Maastricht  e  opera por  intermédio de um sistema híbrido de instituições 
supranacionais independentes e de decisões intergovernamentais feitas e 
negociadas pelos Estados-Membros.. 

10

C3

A  APEC é um bloco econômico criado em 1993, na Conferência de Seattle. 
Atualmente, é composta por 21 países, dentre os mais importantes pode-se 
citar  Austrália,  Canadá,  Chile,  China,  Coreia do  Sul,  Estados Unidos da 
América(EUA), Japão, México, Rússia e Peru.

10

C4
O Brasil e a UE compartilham uma relação de longa data com base em 
fortes  laços culturais e históricos, uma herança comum, que contribui no 
tempo para reforçar suas relações econômicas e políticas.

10

C5

A relação da APEC com o Brasil  não é muito direta ou explícita,  porém 
alguns  países  membros  (China,  Japão,  EUA,  Peru,  Chile  e  Rússia), 
possuem  relações  comerciais  bilaterais  com  o  mesmo.  Em  reunião 
realizada pela APEC, foram discutidos aspectos da globalização, na qual o 
Brasil foi um dos temas junto com outros países da América Latina . 

10

C6

Quando estiver em pleno funcionamento, a APEC deve alcançar o  status 
de maior bloco econômico do mundo. Conforme acordado na reunião de 
Bogor (Indonésia), em 1994, foi estabelecida uma zona de livre comércio 
em  2010  entre  os  países  desenvolvidos.  Com  relação  aos  países  em 
desenvolvimento  e  subdesenvolvidos,  esta  zona  de  livre  comércio  será 
estabelecida apenas em 2020.

5

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

a.  Relação comercial do Brasil com a UE

C8

A UE continua sendo o maior investidor no Brasil. É o maior bloco que faz 
comércio com o País e apresenta elevado número de empresas instaladas 
no  território  brasileiro  e  inseridas,  inclusive,  no  seu  âmbito  social,  que 
introduzem inovações, conhecimento e tecnologias, favorecendo a balança 
comercial brasileira. 

10

C9 As relações econômicas e comerciais entre a UE e o Brasil têm evoluído de 
forma “muito positiva” e deverão ganhar reforço com a eleição do brasileiro 
Roberto  Azevedo  para  a  direção-geral  da Organização  Mundial  do 
Comércio  (OMC).

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

Algumas ideias

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

Algumas ideias

C10

A vantagem da Europa no comércio exterior com o Brasil cresce mês após 
mês. Dados atuais mostram que o saldo comercial positivo dos europeus 
com os brasileiros atingiu 2,3 bilhões de euros no acumulado de janeiro a 
abril de 2013, impactando favoravelmente a balança comercial brasileira. 

5

C11

O Brasil ocupa a 8°lugar como destino dos produros europeus, atrás dos 
EUA,  Suíça,  China,  Rússia,  Turquia,  Japão  e  Noruega.  A UE  contudo, 
vivencia  um  período  de  queda  nas  suas  exportações  impactando 
negativamente as relações comerciais com o Brasil.

10

C12

Segundo  números  do  governo  brasileiro,  a  venda  de  produtos 
manufaturados à UE caiu 20,2% em 2013 em comparação ao ano anterior. 
Isso  quer  dizer  que  houve  queda  na  exportação  de  produtos 
industrializados (bens de capital, combustíveis e lubrificantes), de produtos 
básicos  e  de  semimanufaturados,  prejudicando  desta  forma,  a  balança 
comercial brasileira. 

5

C13

Os  europeus  criticam  o  plano  brasileiro  de  apoio  ao  setor  automotivo 
conhecido como INOVAR-AUTO, para o período 2013-2017, ao considerar 
que impõe um regime fiscal discriminatório para os fabricantes estrangeiros 
e que "favorece a produção local em detrimento das importações". 

10

C14

Os  subsídios  dados  pela  UE  aos  produtores  agrícolas  não  prejudicam 
apenas a renda dos exportadores brasileiros,  mas também a renda dos 
consumidores  europeus,  que  são  obrigados  a  pagar  mais  caro  pelos 
alimentos.  Neste  aspecto,  o  impacto  na  balança  comercial  do  Brasil  é 
negativo.

5

C15

O desenvolvimento do diálogo bilateral e regional sobre questões científicas 
e  tecnológicas  com  destaque  para  o  interesse  europeu  nas  áreas  de 
oceanografia  e  biocombustíveis,  respectivamente,   conhecimentos 
estratégicos  para  a  pesquisa  de   recursos  naturais  nos  oceanos  e  a 
produção de combustíveis alternativos.Este diálogo abre a possibilidade de 
favorecimento da balança comercial brasileira.

5

C16

Embora ainda não consolidada, os governos do Brasil e da França  têm 
mantido negociações a fim de  comercializar 36 (trinta e seis) aviões de 
caça Rafale F3 (aproximação que caracteriza o projeto FX-2), onde ainda 
concorrem países como a Suécia e os EUA. Tal parceria é favorável não só 
para ao processo de modernização das forças armadas brasileiras, como 
também para a ampliação do mercado de defesa europeu na América do 
Sul e impactando positivamente a balança comercial brasileira.

10

C17  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C18

Conclui-se parcialmente que nas relações comerciais Brasil-UE destacam-
se ítens como: produtos de defesa, ciência e tecnologia, produtos agrícolas, 
setor industrial e manufaturados. Porém, a crise vivida pelos membros da 
UE  reflete  na  atual  queda  das  importações  e  exportações  de  produtos 
brasileiros pelos europeus.

20

b. Relação comercial do Brasil com a APEC                                           

C19

A China tornou-se o principal parceiro comercial e destino das exportações 
do Brasil,  sobretudo commodities (produtos básicos ou matérias primas), 
como minério de ferro, soja e petróleo bruto. De lá, vêm muitos produtos 
manufaturados, como eletroeletrônicos, superando os EUA . O impacto na 
balança comercial brasileira é favorável.

10

C20

O Japão é o 2º  parceiro comercial  do Brasil  na Ásia e o 5º no mundo, 
dentre  os  principais  produtos  exportados  pelos  brasileiros  para  o  Japão 
estão commoditties como minério de ferro, soja, carne de frango, ligas de 
ferro, etc.

10

C21 Brasil e EUA mantêm uma antiga e extensa relação comercial.  Metade do 
suco de laranja  produzido  na Flórida sai  de fábricas brasileiras,  que se 
transferiram para os EUA fugindo das restrições ao produto feito no Brasil. 
Porém, o etanol, a gasolina e o algodão produzidos no Brasil tem sofrido 
com os subsídios americanos, reduzindo o fluxo comercial para o mercado 
americano.

10
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C22

O Chile vende, basicamente, fertilizantes para o Brasil. Enquanto o Brasil 
exporta máquinas agrícolas e ônibus para o Chile.  Contudo, os negócios 
estão em plena expansão vide a recente expansão da produção de celulose 
com investimentos chineses no Rio Grande do Sul. Tal fato, incrementa a 
balança comercial brasileira.

10

C23

O intercâmbio comercial da Federação Russa com o Brasil deverá alcançar 
US$ 10 bilhões anuais a curto prazo. As exportações russas são  baseadas 
na venda de insumos e equipamentos da área de energia, nuclear e fóssil 
principalmente, aeroespacial,  tecnologia de ponta, química e fertilizantes. 
Recentemente o Brasil comprou o sistema de defesa antiaérea Pantsir para 
emprego na Copa do Mundo, em 2014 e nas Olimpíadas, em 2016. 

10

C24

Brasil e Coréia do Sul estão em entendimento para consolidar uma Zona de 
Processamento de Exportações (ZPE) em território brasileiro, nos moldes 
das que existem em áreas da APEC.  O objetivo principal da cooperação 
bilateral é aperfeiçoar o desenvolvimento das ZPEs no Brasil por meio do 
programa coreano de  compartilhamento  de  conhecimento,  o  Knowledge 
Sharing Program (KSP).

5

C25

O  relacionamento  bilateral  Brasil-Peru,  apesar  de  um  distanciamento 
histórico, passa por um período de prosperidade devido a construção da 
rodovia interoceânica que liga o Acre a Madre-Díos. Com destaque para a 
presença de empresas como a Gerdau, a GOL, a Petrobrás, a Odebrecht. 

10

C26

O Brasil e o México têm grande interesse em compartilhar ações no campo 
energético e promover a aproximação das petroleiras estatais Petrobrás e 
Pemex.  Além  disso,  buscam  dar  continuidade  ao  comércio  automotivo, 
sobre a qual já existe um acordo de importação e exportação em vigência, 
e fomentam maior intercâmbio na área de ciência e tecnologia. 

5

C27  Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C28

Conclui-se  parcialmente  que  embora  ainda  não  estejam  em  estágio 
avançado,  as  relações  comerciais  entre  o  Brasil  e  países  membros  da 
APEC  apontam  para  aspectos  como  a  energia,  ciência  e  tecnologia, 
produtos agrícolas, setor industrial e infra-estrutura. Tais aspectos refletem 
uma tendência de aumento das relações comerciais com os membros da 
APEC através de acordos bilaterais.

20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

C29

O relacionamento  comercial  do  Brasil  com  a  União  Europeia  (UE)  e a 
Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC) apresenta estágios 
distintos no tocante ao grau de integracão dos mercados, predominando 
relações bilaterais com os países do Pacífico e acordos inter-blocos com os 
europeus.

15

C30

Em síntese, a aproximação com a UE é tradicional e reflete a existência de 
maiores  laços  culturais  destacando  os  produtos  de  defesa,  ciência  e 
tecnologia,  produtos  agrícolas  e  setor  industrial.  Contudo,  permanecem 
problemas  ligados  ao  protecionismo  europeus  em  setores  estratégicos 
como  a  agricultura  e  a  indústria,  o  que  redunda  numa  tendência  de 
diminuição nas exportações brasileiras.

15

C31

No tocante  à  APEC,  destacam-se as  relações  nos  campos  da  energia, 
ciência e tecnologia, produtos agrícolas, setor industrial e infra-estrutura. A 
natureza do bloco e a dinâmica de crescimento das economias asiáticos 
indicam uma tendência de aumento das relações comerciais Brasil-APEC.

15

C32
As relações comerciais do Brasil com a UE e a APEC são benéficas para a 
economia brasileira, destacando-se a tendência do incremento do comércio 
com a região do Pacífico e de manutenção com a UE. 

20

C33  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)
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(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

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

Algumas
ideias

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

Algumas
ideias

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

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
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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

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)
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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 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


