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DPS
CP/ECEME – 2016

1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 GEOGRAFIA 

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

Analisar a  atual  situação  da  Índia,  nas  expressões  psicossocial  e  econômica,  concluindo sobre  sua
importância para o equilíbrio geopolítico no continente asiático no início do século XXI. 

1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Identificação
do objeto

correto

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

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

8

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

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

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o

Identificação do
objeto correto

M9 Divisão do todo em
partes coerentes.

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

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

M10
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

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

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

M11
Análise das ideias
com ligação de
causa e efeito.

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

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

M13

Elaboração da
síntese coerente com

as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

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

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

M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

10

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

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

2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

 Aluno nº
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Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas
ideias

C1
A Índia é um país emergente onde as expressões psicossocial e econômica
do poder nacional adquiriram um caráter decisivo para o equilíbrio geopolítico
da Ásia no início do século XXI. 

5

C2

A República da Índia localiza-se na Ásia Meridional. Possui a segunda maior
população  do  planeta,  inserida  numa área  que  é  a  sétima  em extensão
territorial no mundo. Por causa disso é conhecida como a democracia mais
populosa do ecúmeno. As fronteiras com o Paquistão, a oeste; a República
Popular da China (RPC), o Nepal e o Butão, ao norte; e, com o Bangladesh e
Mianmar, a leste, além do Sri Lanka e Maldivas, no Oceano Índico, fazem da
Índia um ator geopolítico fundamental para o equilíbrio asiático.

10

C3

A  Grã-Bretanha,  após  a  Segunda  Guerra  Mundial  (1939-45),  se  viu
enfraquecida pelo esforço de guerra. Com efeito, em 1947, decidiu-se pela
descolonização da região promovendo a bipartição do Subcontinente o que
fez surgir a Índia e o Paquistão. Esse último estado, conhecido internamente
como o “país dos puros”, por causa da maioria islâmica, trava desde então
uma série de conflitos com a Índia. A China também é um importante ator
regional envolvido na disputa indo-paquistanesa pela Caxemira (área da rica
bacia do Hindo e do Ganges, importantes recursos hídricos).

5

C4

A recente  abertura  econômica  indiana  se  baseia  na  manufatura  e  em
serviços  especializados  que  atuam,  por  exemplo,  no  mercado  global  da
informática.  Ao  mesmo  tempo,  trata-se  de  um  país  com  grandes
desigualdades sociais, tanto em suas áreas metropolitanas como nas áreas
rurais.

5

C5

A Índia  se  divide  entre  o  hinduísmo  e  o  islamismo  e  fragmenta-se  em
incontáveis grupos étnicos e linguísticos. O que unifica o país é a democracia
implantada com a independência que ofereceu direitos de cidadania iguais a
todos os indianos.

5

C6

O sistema de castas organiza os hindus em grupos sociais fechados que se
divide  em  quatro  grandes  categorias  ou  varnas:  brâmanes  (sacerdotes),
chátrias  (guerreiros),  vaisas  (comerciantes)  e  sudras  (camponeses  e
trabalhadores  braçais).  Os dalits  (intocáveis)  não  participam de  nenhuma
casta e, por isso, são marginalizados socialmente.

10

C7
A  seguir,  será  analisada  a  atual  situação  da  Índia,  nas  expressões
psicossocial e econômica, concluindo sobre sua importância para o equilíbrio
geopolítico no continente asiático no início do século XXI. 

5

C8 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%)

Id e ias

a. Expressão psicossocial 

C9

O sistema de casta e o processo de mobilidade social. O sistema de castas,
embora  não  seja  formalmente  admitido  pela  constituição  democrática  da
Índia, é fonte de prestígio e reconhecimento. Contudo, ele tende a funcionar
como marcas sociais indeléveis pois o indivíduo nasce e morre numa mesma
casta.  Mesmo que um indiano de casta inferior enriqueça ele não poderá
ascender  socialmente,  o  que  contribui  para  a  baixa  mobilidade  social,
fazendo com que a Índia continue a figurar entre os países mais pobres da
Ásia com grandes desigualdades sociais.

10

C10 

A conflituosa relação Índia-Paquistão. A relação entre a Índia e o Paquistão é
historicamente conflituosa, marcada por assimetrias e pelo caráter religioso
dos dois  países.  Desde suas independências,  Índia  e Paquistão travaram
guerra em 1947, 1965 e 1971, além de um conflito localizado na região de
Kargil,  em 1999.  Contudo,  o  principal  ponto  de divergência  entre  os  dois
países continua sendo a região da Caxemira.

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

Id e ias

C11

A distribuição irregular da população no território. O vale do rio Ganges é a faixa do
território indiano de maior densidade demográfica com cerca de mil habitantes por
quilômetro quadrado. As cidades de Nova Délhi,  capital do país, e Kolkata (antiga
Calcutá) se situam no vale gangético região com grandes problemas de infraestrutura,
baixa expectativa de vida e mortalidade infantil.

15

C12

A concentração da população economicamente ativa (PEA) no setor primário.
O setor  primário  emprega aproximadamente metade da PEA da Índia.  As
atividades comerciais mais lucrativas, contudo, são realizadas por apenas um
quarto dos agricultores possuidores de terras em meios técnicos adequados.
A grande maioria produz apenas para a subsistência.

10

C13

A influência do idioma inglês no sistema educacional. A colonização britânica
deixou  como legado  uma  forte  presença  entre  as  elites  locais  da  língua
inglesa. Essa condição favoreceu não só a formação de recursos humanos
(engenheiros, cientistas, médicos, etc), em renomadas universidades norte-
americanas e inglesas, como os atuais investimentos em produções e filmes
em língua inglesa de “Bollywood”,  como é chamado o complexo industrial
cinematográfico da Índia.

10

C14

O aumento  do  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  per  capita. O  PIB  per  capita
cresceu com a abertura da economia indiana ocorrida nesse século XXI. Em
consequência passou de 900 dólares em média em 1991 para 3,7 mil dólares
em 2011. Contudo, tal fato não sinaliza ainda a transição para um país de
renda média o que, por exemplo, já aconteceu com a China.

10

C15

O  aumento  do  padrão  de  vida  da  população.  A  Índia  da  atualidade
quadruplicou o número da classe média ao inserir 250 milhões de pessoas
na economia, 1% dos pobres ultrapassou a linha de pobreza a cada ano,
conjugado  a  uma  desaceleração  no  crescimento  populacional  em  1,7%,
promovendo o aumento do PIB per capita para US$1.233,90, em 2014.

15

C16

O enfraquecimento da influência da ex-URSS, atual Rússia sobre a Índia.  A
cooperação entre a Índia e os russos durante a Guerra Fria sofreu influência
da  nuclearização  da  China,  pais  que  dominou  pela  força  uma  área  com
presença hindu no Himalaia, junto ao Tibete chinês. Todavia, o padrão rígido
de  alianças  dissolveu-se  ao  final  da  Guerra  Fria  promovendo  uma maior
identificação indiana com os valores Ocidentais.

5

C17

O fracasso relativo das “ações afirmativas” para a promoção de justiça social.
A lei de cotas tem gerado conflitos internos entre as castas indianas. Tratam-
se  das  cotas  destinas  a  beneficiar  integrantes  dos  mais  diversos  grupos
sociais no mercado de trabalho e nas universidades, o que contribuiu para o
aumento de movimentos que pregam a supremacia de sua casta sobre as
demais, registrando-se o aumento dos incidentes de violência associados às
castas.

10

C18

A  rivalidade  indo-paquistanesa  e  suas  atuais  repercussões  no  cenário
geopolítico  da Ásia  Central. A Índia  e  o  Paquistão são  rivais  históricos e
disputam a região da Caxemira.  A  Caxemira  tem vital  importância  para a
soberania em relação aos recursos hídricos, abrangendo a localização das
nascentes dos rios Ganges e Indo, os principais rios da Índia e do Paquistão,
respectivamente. 

5

Conclusão Parcial

C19

Conclui-se  parcialmente  que  existe  na  Índia  o  contraste  entre  a
modernização das relações de trabalho e da melhoria da qualidade de vida
com a  tradição  que  persiste  na  preservação  da  cultura  das  castas  e  da
imobilidade  social.  Apesar  disso,  a  Índia  tem se  projetado  regionalmente
como uma potência conciliatória, apesar de seu histórico problema territorial
com o Paquistão, e aberta aos valores Ocidentais.

15

b. Expressão econômica 

C20
A posição da economia no cenário asiático. A Índia é atualmente a segunda
maior economia do continente asiático, atrás apenas da China. Tal condição
faz da Índia um ator central para o equilíbrio geopolítico na Ásia.

10

C21

O aumento dos investimentos em capitais e créditos. A Índia tornou-se o país
número um na Ásia para a captação de investimento estrangeiro direto ao
receber  US$  31  bilhões  de  dólares  de  capitais  estrangeiros  no  primeiro
semestre de 2015, posicionando-se à frente da China.

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

Id e ias

C22

A nova  política  indiana  de  abertura  econômica. A globalização  marcou  o
esgotamento do modelo econômico de substituição das importações baseado
na forte concentração do Estado na economia. Tal processo foi caracterizado
por um conjunto de reformas destinadas a abrir o mercado indiano para o
comércio  internacional,  bem  como  estimular  a  concorrência  e  reduzir  a
participação do Estado na economia.

10

C23

O fortalecimento do setor de serviços de call centers. A Índia tem sido capaz
de responder eficazmente a crescente demanda internacional por serviços de
terceirização de call center, fornecendo serviços de baixo custo e centros de
atendimento  orientado  ao  cliente.  Muitas  organizações  internacionais
também se utilizam da criação de  call centers na Índia, porque a Índia tem
uma grande força de trabalho qualificada e também pode fornecer serviços
de chamadas de baixo custo. 

10

C24

A parceria  estratégica  com os  Estados  Unidos  da  América(EUA). A Índia
buscou  valorizar  suas  relações com Washington.  A administração  Obama
reconheceu que uma parceria com a Índia seria indispensável para o século
XXI, o que corrobora o crescente fluxo de investimentos diretos advindos dos
EUA ao país. A Índia recebeu duas visitas do Presidente Barack Obama no
ano de 2015, elevando o nível da parceria estratégica.

10

C25

Participação da Índia em Áreas de Livre Comércio (ALC) ou Mercado Comum
(MC). A Índia se posiciona como um ator global participando com sucesso de
acordos bilaterais  e  multilaterais  com grandes países,  blocos e  fóruns de
alcance internacional. São exemplos a ASEAN, a União Africana, os BRICS,
o  grupo  IBAS,  o  G-20  Financeiro,  a  Organização  de  Cooperação  de
Shanghai, a OTAN, a ONU e no âmbito de sua região imediata, por meio da
SAARC.  Além  de  sua  participação  nas  instituições  supracitadas,  sua
diplomacia  atua  por  meio  da  via  bilateral,  ao  estabelecer  boas  relações
individualmente  com  países  desenvolvidos  e  potências  médias  que
despertem o interesse do país,  projetando o chamado poder brando (soft
power).

10

C26

O crescimento do setor industrial indiano. As principais empresas indianas
são estatais do setor de energia, finanças e conglomerados tradicionais. O
setor privado nacional atua nas áreas de siderurgia, mecânica, de autopeças
e de cimento e são o grande pivot do crescimento indiano.

10

C27

O  fortalecimento  da  indústria  cinematográfica  indiana.  A  chamada
“Bollywood” situada na cidade de Mumbai transformou-se no maior centro de
produção  cinematográfica  do  mundo,  ultrapassando  Hollywood  em
faturamento e contribuindo para o aumento da influência cultural indiana no
cenário regional.

10

C28

O setor de tecnologia da informação. A cidade de Banglore possui a maior
renda  per  capita nacional,  está  localizada  no  Sul  da  Índia.  O  técnopolo
indiano funciona como núcleo das empresas de alta tecnologia como a IBM,
favorecendo  ao  crescimento  e  à  inserção  indiana  no  cenário  econômico
mundial.

5

Conclusão Parcial

C29
Conclui-se parcialmente que a Índia é um país que promoveu um grande
processo  de  modernização  econômica  com  destaque  para  as  novas
tecnologias, o que a coloca na vanguarda econômica no continente asiático.

15

C30  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias  

C31

A Índia  é  país  com grande potencial  de crescimento  e  liderança,  todavia
possui sérios contrastes sociais e problemas econômicos que precisam ser
equacionados  a  fim  de  contribuir  mais  diretamente  para  o  equilíbrio
geopolítico no continente asiático.

10

C32

Em síntese, o aumento da confiança internacional no mercado indiano por
meio das medidas de liberalização econômica e simplificação da burocracia
gerou  um ambiente  propício  para  o  comércio  e  as  finanças  no  país.  Ao
mesmo tempo, o crescimento demográfico indiano, associado ao avanço do
processo  de  urbanização  e  da  qualificação  da  mão  de  obra,  levam  os
investidores  estrangeiros  a  alocar  mais  recursos  propiciando  o
desenvolvimento nacional acima da média internacional.

10



5

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

Ideias

C33

A  Índia,  apesar  do  desequilíbrio  regional  gerado  pelo  seu  acelerado
crescimento econômico, procura se posicionar como um ator que se utiliza
mais do soft power ou poder brando para estabelecer relações diplomáticas
globais e ampliar seus interesses nacionais no ambiente regional. 

5

C34

A Índia,  em meio ao seu grande crescimento econômico,  procura reforçar
estrategicamente sua imagem de neutralidade no continente asiático. Para
tanto,  resgata  o  seu  papel  de  país  pertencente  ao  movimento  dos  não-
alinhados.  A  condição  de  maior democracia  do  mundo  está  atrelada  à
continuidade histórica de sua política externa dos últimos 60 anos, iniciada
por Mahatma Gandhi, associada ao perfil de uma sociedade pluralista. Para
Índia interessa um ambiente regional pacífico.

5

C35

Por  fim,  a  Índia,  em sua  trajetória  rumo  à  condição  de  grande  potência,
precisa inserir socialmente milhões de habitantes, independente de religião
ou casta, a fim de gerar um crescimento que seja sustentável e contribua
para a estabilidade de todo o continente asiático.

10

C36  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. 
 

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.
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RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO     (600 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar as interações (bilaterais e multilaterais) entre o Brasil e países africanos pertencentes à Zona de
Paz e Cooperação no Atlântico Sul (ZOPACAS), a partir de sua constituição em 1986. 

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
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

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

Subtotal – MÉTODO 80

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores

                  - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

C1
O Brasil e os países africanos banhados pelo Atlântico Sul estreitaram seus laços a
partir da constituição da Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul (ZOPACAS). 5

C2
A ZOPACAS foi estabelecida em 1986, por meio da Resolução  41/11 da
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas(ONU).

5

C3

A ZOPACAS ou ZPCAS é integrada por 24 países banhados pelo Atlântico
Sul:  África  do  Sul,  Angola,  Argentina,  Benin,  Brasil,  Cabo  Verde,
Camerunga, Congo, Côte d’Ivoire, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri,
Guiné-Bissau,  Guiné-Equatorial,  Libéria,  Namíbia,  Nigéria,  República
Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Togo e
Uruguai. 

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

Algumas
ideias

C4

O  Brasil  participa  efetivamente  das  atividades  com  países  africanos
pertencentes à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da
Cúpula América do Sul-África (ASA), da ZOPACAS e faz acordos bilaterais
nos campos da agricultura, educação, saúde, energia e militar com países
africanos.

10

C5

O Brasil e África são espaços geográficos descontínuos, porém adjacentes
e  conectados  por  múltiplos  elementos,  a  exemplo  da  ligação  marítima
proporcionada pelo  Atlântico  Sul,  dos  enlaces  culturais  decorrentes  dos
contributos africanos à composição étnica e racial da população brasileira,
da  inserção  territorial  majoritariamente  a  sul  da  linha  do  Equador,  das
limitações sociais, dentre outros.

5

C6
A seguir, serão apresentadas as interações (bilaterais e multilaterais) entre
o  Brasil  e  países  africanos  pertencentes  à  ZOPACAS,  a  partir  de  sua
constituição em 1986. 

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

C8

Acordo  de  cooperação  Brasil-Namíbia. O  Brasil  ajuda  na  formação  de
recursos humanos (oficiais e praças) da Marinha da Namíbia. O interesse
brasileiro pela Namíbia obedece a critérios geopolíticos: além de possuir
um porto bem aparelhado e bem posicionado (Walvis bay), entre a Cidade
do Cabo e Luanda, o país africano pode servir como aliado para aumentar
a influência brasileira na região do Atlântico Sul.

10

C9

Acordo estratégico   assinado entre os Ministérios de Defesa do Brasil e de
Angola. O acordo ocorre a fim de se efetuar o levantamento da plataforma
continental angolana, com apoio técnico brasileiro. Além de outros campos
como saúde, agricultura, logística e defesa.

10

C10

Acordos  de  cooperação  nas  áreas  de  petróleo  e  gás. A capacidade
tecnológica  de extração  de  petróleo  em plataformas marítimas e águas
profundas do pré-sal e as semelhanças geológicas no continente africano
tem criado oportunidades para a ampliação da atuação internacional da
Petrobras.  Inicialmente, atuando na plataforma continental  de Angola,  e,
atualmente, no Benin, no Gabão, na Nigéria e na Namíbia, o que contribui
para a projeção de poder econômico do Brasil na África.

10

C11

Acordos entre o Brasil e os países da CPLP na área do Atlântico Sul . A
CPLP têm países com quem o Brasil tem desenvolvido um amplo leque de
projetos em cooperação de segurança marítima na região do Atlântico Sul.
Por exemplo, no III Simpósio das marinhas da CPLP, realizada em maio de
2012  no  Rio  de  Janeiro,  discutiu-se  as  dificuldades  enfrentadas  pelos
países lusófonos do Golfo da Guiné em lidar com as ameaças à segurança
dos mares como é o caso da pirataria.

10

C12

Acordo de cooperação na área de defesa com a África do Sul. Dentre
outras atividades, contempla o desenvolvimento de materiais de defesa, de
um Veículo Aéreo Não-tripulado (VANT) e a pesquisa e desenvolvimento
conjunto  de  um  míssil  Ar-Ar  de  5ª  geração,  denominado  ADARTER
SRAAM,  contribuindo  para  a  projeção  de  poder  na  área  de  defesa  no
continente africano.

10

C13
O acordo de cooperação Sul-Sul com Cabo Verde. O projeto "Apoio ao
Desenvolvimento Habitacional de Cabo Verde 10

C14

Acordo de cooperação em Agricultura com Gana. O acordo se dá na área
de pesquisa agropecuária, com a instalação de um escritório da Empresa
Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), em Gana. 

10

C15

Acordos  na  área  de  pesquisa  em  HIV/AIDS. Os  países  da  ZOPACAS
cooperam desde o governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002),
para o combate à AIDS, um dos mais graves problemas de saúde pública
vivenciado pelo continente africano. Tais acordos tiveram sequência e são
importantes até os dias atuais.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C 16

Acordos  na  área  educacional  com  países  africanos  da  ZOPACAS.  A
cooperação  na  área  educacional  inclui  o  programa  de  intercâmbio
acadêmico nas áreas de graduação, pós-graduação e técnicos,  em que
jovens africanos estudam gratuitamente no Brasil. Envolve também a ajuda
dada ao PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), através
da CPLP, com a cooperação técnica em programas de alfabetização. 

15

C 17

Realização  da  I  Cúpula  América  do  Sul-África  (ASA).  A  cúpula  foi
organizada  em  2006  por  iniciativa  do  governo  brasileiro  e  teve  como
objetivo  maior  impulsionar  a  cooperação  entre  os  dois  continentes  em
diversas áreas  estratégicas,  frisando os países banhados pelo  Atlântico
Sul.

15

C 18

Projeção de poder do Brasil no Atlântico Sul nesse início de século XXI . A
intensificação  da  cooperação  e  do  comércio  com  os  países  africanos
membros da ZOPACAS se insere na política externa brasileira que visa
consolidar o Atlântico Sul como região de influência econômica e cultural
com destaque para  as  áreas  da  agricultura,  educação,  saúde,  energia,
defesa e indústria com países africanos.

15

C 19

Acordos  visando  o  incremento  do  turismo. Aproveitando-se  de
características como o idioma comum, as belas  paisagens naturais  e a
criação de um clima de estabilidade, o Turismo tem estado na pauta dos
Estados-Membros da CPLP visando geração de empregos e entrada de
divisas necessárias ao desenvolvimento da área da ZOPACAS.

10

C 20 
Acordos relacionados ao combate à Fome ou à segurança alimentar  .  As
estratégias de apoio estatal e privado do Brasil à agricultura familiar.

10

C 21

Os tratados de   preservação da paz no Atlântico Sul. É imprescindível que a região
se mantenha como zona livre de armas nucleares e de outras armas de destruição
em  massa.  O  compromisso  dos  países  da  ZOPACAS  com  esse  objetivo  foi
formalizado por meio do Tratado de Tlatelolco, do Tratado da Antártida e do Tratado
de  Pelindaba  –  que  declaram  serem  zonas  livres  de  armas  nucleares,
respectivamente, a América Latina e o Caribe, o continente antártico e a África. 

20

C 22

Reuniões Ministeriais na área da ZOPACAS. Desde sua criação, já foram
realizadas sete Reuniões Ministeriais da ZOPACAS: Rio de Janeiro (1988),
Abuja (1990), Brasília (1994), Somerset West (1996), Buenos Aires (1998),
Luanda (2007) e Montevidéu (2013). 

15

C 23

Acordos que envolvem o Brasil e blocos econômicos com a presença de
países africanos membros da ZOPACAS. A presença de estados-membros
da ZOPACAS em blocos e fóruns econômicos (CPLP, ASA, IBAS, BRICS,
etc)  poderão  contribuir  para  acordos  econômicos  bilaterais  e/ou
multilaterais vantajosos às nações tributárias do Atlântico Sul.

15

C 24 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. 
 

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

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

0 (1)

C2:  É parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

10

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

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.
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 escores = Nota 4,00) 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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2016

MÉTODO E CONHECIMENTO

NR OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu  ideias  sem ligação  de  causa  e  efeito  com o
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa
(impessoalidade).

22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23

Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução
de questões preconizada na publicação método e nas
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão do ND COMPREENSÃO o
subtítulo (quando utilizado) deve ser a citação sintetizada
do fato.  Após o que,  deve seguir  a  argumentação que
sedimenta  a  ideia  apresentada  (relação  de  causa  e
efeito).

9
Não terminou a solução de toda a questão.

25
Não  atentou  que  na  questão  do  ND  COMPREENSÂO
NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, exceto quando
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do
desenvolvimento.

14 Confeccionou introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu  introdução  contendo  poucas  ideias
consideradas válidas.

31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o
desenvolvimento.

32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo
a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira
inapropriada.

40
Redigiu  frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil
compreensão.

50
Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não  colocou  entre  aspas  palavras  em  idioma
estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

As observações nesta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


