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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
                       

 GEOGRAFIA-SAÚDE

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

[…]  Podemos entender o termo  controle, quando aplicado a doenças transmissíveis, como a redução da incidência
e/ou prevalência de determinada doença por meio de diferentes tipos de intervenções, a níveis muito baixos, de forma
que ela deixe de ser considerada um problema importante em saúde pública. No controle, aceita-se a convivência com
determinadas doenças, porém em níveis toleráveis ao homem. […] […] Uma alternativa próxima à erradicação, porém
mais viável,  é a  eliminação de uma doença, que é atingida quando se obtém a cessação da sua transmissão em
extensa  área  geográfica,  persistindo,  no  entanto,  o  risco  de  sua  reintrodução,  seja  por  falha  na  utilização  dos
instrumentos de vigilância ou controle, seja pela modificação do comportamento do agente ou vetor.  Fonte: Saúde &
Cidadania. Vigilância em Saúde Pública. Controle, Eliminação e Erradicação de Doenças Infecciosas. Disponível em:
 <http://portalses.saude.sc.gov.br/arquivos/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/ed_07/05_04.html>. Acesso em: 30 maio 2018.

Estudar os fatores que contribuíram para o ressurgimento da Febre Amarela e do Sarampo no Brasil, a partir da
segunda década do século XXI, concluindo  sobre as ações governamentais implementadas para o controle dessas
doenças.

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Identificação
do objeto

correto

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

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

8

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

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

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

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

20

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

5

Não elaborou as conclusões parciais 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o

Identificação
do objeto
correto

M9
Divisão do todo em
partes coerentes.

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

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

M10
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

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

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

M11
Estudo das ideias

com ligação de
causa e efeito.

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

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

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

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

 Aluno nº



2

Compreensão
do nível de

desempenho

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

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

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

Algumas ideias

C1

O ressurgimento no Brasil  de doenças controladas e eliminadas, como a Febre
Amarela e o Sarampo, sob a forma de surtos e epidemias, constitui um importante
problema de saúde pública que implica a tomada de ações governamentais para o
controle dessas enfermidades.

10

C2

A  Febre  amarela  é  uma  doença  infecciosa  febril  aguda,  de  curta  duração,
transmitida por mosquitos, de grande importância em saúde pública na África e nas
Américas,  devido  ao  elevado  potencial  de  disseminação  e  à  gravidade  clínica
variável. Apresenta dois ciclos epidemiológicos de acordo com o local de ocorrência e a
espécie de vetor (mosquito transmissor): urbano e silvestre.

10

C3

O Sarampo é uma doença viral febril aguda, grave, altamente transmissível, que
acomete principalmente indivíduos não vacinados em qualquer faixa etária. Sua
transmissão é direta de pessoa a pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas
expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

10

C4

O Brasil, país de dimensões continentais, que ocupa quase metade da extensão
territorial  da América do Sul,  com uma população de cerca de 200 milhões de
habitantes, correspondente a cerca de 50 milhões de famílias, viu ressurgir, nos
últimos anos, sob a forma de surtos e epidemias, doenças como a febre amarela e
o sarampo.

5

C5

O sistema de saúde brasileiro é o Sistema Único de Saúde (SUS), cujos princípios
e diretrizes estão consagrados na Constituição Federal, promulgada em 1988. As
ações  e  os  serviços  públicos,  bem  como  os  serviços  privados  contratados,
integram uma rede regionalizada e hierarquizada. 

5

C6

A seguir,  serão estudados os fatores que contribuíram para o ressurgimento da
Febre  Amarela  e  do  Sarampo  no  Brasil,  na  segunda  década  do  século  XXI,
concluindo sobre as ações governamentais implementadas para o controle dessas
doenças.

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
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Fa      to  res que contribuí      ram para   o       ressurgimento da Febre Amarela

C8

Desmatamento – a falta de preservação ambiental, com desmatamento de áreas
onde  ocorre  o  ciclo  silvestre,  proporciona  a  introdução  do  homem  como  um
hospedeiro  acidental  que  será infectado pelo  mosquito  transmissor  da  doença,
demandando ações de vigilância ambiental e epidemiológica nessas áreas.

10

C9

Desequilíbrio ecológico – o crescimento desordenado dos centros urbanos, com
falta de saneamento básico, deficiência na coleta e na destinação adequada dos
resíduos  sólidos,  além  da  acelerada  expansão  da  indústria  de  materiais  não
biodegradáveis  e  condições  climáticas  favoráveis,  agravadas  pelo  aquecimento
global, conduzem a um cenário que propicia a proliferação do vetor transmissor da
Febre Amarela, implicando ações proativas de controle ambiental.

15

C10

Aumento do número dos criadouros dos mosquitos – o clima úmido e quente
do Brasil e a ocorrência de chuvas, nos meses de dezembro a maio, contribuem
para  o  aumento  da oferta  de  possíveis  criadouros  para  as  larvas  do  mosquito
Aedes aegypti como o lixo das ruas e terrenos, recipientes onde se acumula água,
caixas d'água e piscinas descobertas, exigindo ações ambientais do governo e da
população para diminuir os focos de Febre Amarela.

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

Algumas ideias

C11

Baixa cobertura vacinal em áreas de risco de transmissão – a circulação do
vírus em território com elevado contingente populacional suscetível (não vacinado)
constitui um risco e demanda ações de preparação dos serviços de saúde para o
controle  do aumento do número de casos  da Febre Amarela,  com melhora na
cobertura vacinal da população em risco.

10

C12

Ausência  de  vacinação  preventiva –  a  falta  de  imunização  preventiva  de
viajantes com destino a Áreas com Recomendação de Vacina (ACRV), pelo menos
dez dias antes da viagem, sobretudo aqueles que pretendem realizar atividades
em áreas silvestres ou rurais, constitui risco para o aumento da transmissão da
Febre  Amarela  nessa  população  não  imunoprevenida,  demandando  ações
educativas de implemento da cobertura vacinal. 

15

C13

Intenso fluxo de pessoas entre as áreas com e sem circulação do vírus-a
facilidade de deslocamento das pessoas nos dias atuais permite a disseminação
da Febre Amarela de regiões com baixa densidade populacional (ambiente rural)
ou  endêmicas  para  as  grandes  metrópoles,  onde  o  vírus  encontra  ambiente
totalmente  favorável  à  disseminação,  requerendo  ações  de  vigilância
epidemiológica constante e busca de casos suspeitos.

10

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C15

Conclui-se parcialmente que os fatores que contribuíram para o ressurgimento da
Febre  Amarela no  Brasil  estão  relacionados  a  condições  que  permitiram  a
proliferação e a contaminação do mosquito Aedes aegypti e seu contato com uma
população suscetível, gerando a necessidade de ações para o combate intensivo
aos vetores transmissores e de vacinação da população que vive ou visita áreas de
risco.

15

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Fa      to      res que contribuí      ram para       o       ressurgimento do Sarampo

C17

Recebimento de refugiados na fronteira  -  desde julho de 2017, a Venezuela
enfrenta  surto  de  sarampo.  Questão  sociopolítica  econômica  e  a  proximidade
geográfica  justificam  o  intenso  fluxo  migratório.  A  elevada  contagiosidade  da
doença  permite  a  propagação  do  vírus  para  a  população  suscetível  do  Brasil,
principalmente  nos  Estados  que  fazem  fronteira,  Roraima  e  Amazonas,
aumentando  o  risco  de  reintrodução  deste  vírus  no  País,  implicando  ações
governamentais  de  vigilância  epidemiológica,  busca  e  confirmação  de  casos
suspeitos, aumento da cobertura vacinal e campanhas de vacinação emergencial
nessas áreas.

10

C18

Falha  na  cobertura  vacinal  -  gradativamente,  ao  longo  dos  anos,  a  cobertura  vacinal,
embora elevada, não tem atingido o ideal, e, a cada ano, um percentual das crianças que
nascem  deixa  de  receber  a  vacina.  Isso  criou  um  grupo  de  indivíduos  suscetíveis,
demonstrando  certa  fragilidade  do  sistema  de  saúde  do  País,  exigindo  reforço  nas
campanhas educativas para a realização da vacinação da população.

10

C19

Movimento antivacina - um artigo publicado em 1998 na revista Lancet associou a vacina
Tríplice  Viral  ao  autismo.  Embora  posteriormente  a  relação  não  tenha  sido  realmente
evidenciada, surgiu um movimento antivacinação, e doenças que já haviam sido erradicadas
voltaram a ser registradas em países onde esses grupos se tornaram mais fortes. No Brasil,
tais grupos antivacina ainda não têm tanta força; entretanto, têm sido impulsionados por meio
das redes sociais. Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, a cobertura da segunda dose da
vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, teve adesão de apenas
76,7%  do  público-alvo,  demandando  ações  governamentais  para  o  esclarecimento  da
população  através  de  campanhas  educativas  que  reforcem  a  importância  da  cobertura
vacinal nas crianças do país. 

15

C20

Subnotificação da doença -  a falta ou o atraso na notificação da doença não
garantem a detecção oportuna de casos e a interrupção na transmissão do vírus
do sarampo entre os indivíduos suscetíveis. A não avaliação rotineira dos sistemas
de informação de vigilância, imunização e laboratório não garante a confiabilidade
dos dados registrados nesses sistemas, dificultando ou até mesmo impedindo o
planejamento  de  ações  em  saúde,  exigindo  o  aprimoramento  do  fluxo  de
informações no Sistema Nacional de Saúde.

15

C21

Mobilidade aumentada entre os países - o fluxo de turismo e comércio entre os
países aumenta o risco de importação do vírus. Surtos de sarampo ocorrem devido
ao chamado "vírus importado" de países onde a doença é endêmica (África e Ásia)
e que encontra pessoas suscetíveis, ou seja, não vacinadas, havendo capacidade
de transmissão da  doença,  corroborando  a  importância  da  cobertura  vacinal  e
ações de vigilância epidemiológica do governo brasileiro.

10

C22

Vulnerabilidade da população - crianças desnutridas com menos de cinco anos
de idade, indivíduos com insuficiência de vitamina A ou com o sistema imunológico
fragilizado pelo vírus HIV ou por outras doenças estão especialmente vulneráveis a
contrair  o  sarampo,  evidenciando a importância das ações governamentais  nas
três esferas do poder para o aumento da proteção vacinal da população em geral
para mitigar o número de casos fatais nesses indivíduos imunodeprimidos.

10

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.
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Conclusão Parcial

C24

Conclui-se parcialmente que os fatores que contribuíram para o ressurgimento do
Sarampo no Brasil  estão relacionados a importação do vírus, suscetibilidade da
população  e  fragilidade  no  sistema  de  saúde,  gerando  a  necessidade  de
conscientização  da  manutenção  da  cobertura  vacinal,  notificação/comunicação
imediata de casos suspeitos (em até 24 horas) ao serviço de vigilância em saúde
local para discussão e avaliação conjunta das ações pertinentes ao caso.

15

C25 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%)

Algumas ideias

C26

A Febre  Amarela  e  o  Sarampo  foram consideradas,  respectivamente,  doenças
controladas e eliminadas no Brasil  até que o número de casos elevaram-se na
segunda década do século XXI, motivando ações governamentais nas três esferas
para o controle dessas doenças.

10

C27

Em resumo, os fatores que contribuíram para o ressurgimento da Febre Amarela e
do Sarampo no  Brasil  nos últimos  anos  estão intimamente ligados  a  questões
ambientais que permitiram a proliferação de vetores, aumento da mobilidade entre
países, vulnerabilidade da população brasileira e a falhas no sistema de saúde.

10

C28

Dentre as ações governamentais realizadas para o controle dessas doenças, pode-
se destacar as campanhas de vacinação emergencial essenciais para o controle
de surtos,  com o emprego da estratégia “vacinação de contenção”,  que visa à
vacinação de toda a população em regiões onde foram descritos casos suspeitos
e/ou confirmados dessas doenças, a pelo menos 50 Km de distância de um caso.

10

C29

Ainda  como  ação,  ressalta-se  o  aumento  da  cobertura  vacinal,  considerada  a
medida de prevenção mais eficaz para ambas as doenças.  Para a prevenção de
surtos em regiões afetadas, a cobertura vacinal deve alcançar ao menos 80% da
população sob risco. Demonstrando a importância das campanhas educativas para
manutenção e aumento da vacinação da população brasileira.

10

C30

Ações de vigilância epidemiológica – o aprimoramento do fluxo de informações e
amostras entre Secretarias Municipais da Saúde, órgãos regionais e Secretarias
Estaduais da Saúde, visam à notificação imediata ao Ministério da Saúde (até 24
horas),  a  fim  de  se  garantir  oportunidade  para  a  tomada  de  decisão  e  maior
capacidade de resposta.

10

C31
Ações de vigilância ambiental – para melhor  controle  do desmatamento, da água
de consumo humano, controle de resíduos e controle de vetores de transmissão de
doenças – especialmente insetos.

10

C 32

Finalmente,  como última ação, apontam-se a busca e a investigação de casos
como  outra  estratégia  do  Ministério  da  Saúde  para  o  controle  de  surtos  e
epidemias. A existência de um laboratório nacional de referência, onde possam ser
executados os testes laboratoriais que permitam o diagnóstico da doença, é de
fundamental importância.

10

C33

Em suma, conclui-se que o aprimoramento do trabalho conjunto das equipes de
vigilância em saúde, os laboratórios, a atenção básica e a vacinação no Brasil são
de  grande  importância  para  o  controle  dos  surtos  e  epidemias  de  doenças
infecciosas como a Febre Amarela e o Sarampo.

15

C34  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)
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(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do pensamento, facilita  a pronta percepção e
jamais obriga o leitor a retornar para entender
melhor alguma parte.

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

0 (1)

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

25 (2)

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto. 10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

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

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Caracterizar os acordos de Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento (CSS-D) entre o Brasil e os países do
continente africano, a partir do início do século XXI.

 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

caracterização das ideias
ou somente

caracterização). 

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0



6

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
Caracterização 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

A Cooperação  Sul-Sul  para  o  Desenvolvimento  (CSS-D)  é  o  processo  de
articulação política e de intercâmbio econômico, científico, tecnológico, cultural,
bem como em outras áreas, entre países em desenvolvimento(conhecidos até os
anos 1990 como nações do Terceiro Mundo, e hoje chamados de Sul Global),
para fins de promover o seu desenvolvimento. 

10

C2

O termo "sul" se deve ao fato de grande parte desses países se localizarem no
Hemisfério Sul,  embora haja vários deles cujo território  se localiza parcial  ou
integralmente no Hemisfério  Norte.  Basicamente,  a  cooperação Sul-Sul  inclui
países de África, Ásia e América Latina, além dos pequenos países do Caribe e
da Oceania. 

10

C3

O Brasil e a 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 ao sul da linha do Equador, das limitações
sociais, dentre outros.

10

C4

Os principais setores nos quais está mais presente a atuação brasileira na CSS-
D são: econômica, agricultura, saúde, educação e defesa. É o caso do Programa
de  Aquisição  de  Alimentos-África,  da  experiência  com  os  medicamentos
antirretrovirais e de formação e educação, entre outros. 

10

C5 A seguir, serão caracterizados  os acordos de Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento
(CSS-D) entre o Brasil e os países do Continente Africano, a partir do início do século XXI. 5

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
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7

Acordo de Cooperação Brasil-Namíbia  -  O Brasil  coopera  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.

 20

C8
Acordo estratégico assinado entre os Ministérios de Defesa do Brasil e de
Angola -  Levantamento da plataforma continental angolana, com apoio técnico
brasileiro, além de outros campos como saúde, agricultura, logística e defesa.

20

C9

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 têm
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.

20

C10

Acordos entre o Brasil e os países da CPLP na área do Atlântico Sul -  A
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) conta com países com
os quais 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,  realizado  em  maio  de  2012  no  Rio  de  Janeiro,
discutiram-se as dificuldades enfrentadas pelos países lusófonos do Golfo da
Guiné em lidar com as ameaças à segurança nos mares, como é o caso da
pirataria.

20
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C11

 Acordo de cooperação na área de defesa com a África do Sul - Contempla o
desenvolvimento de materiais de defesa e de um veículo aéreo não-tripulado
(VANT), bem como a pesquisa e o desenvolvimento conjuntos de um míssil ar-ar
de 5ª geração, denominado ADARTER SRAAM, contribuindo para a projeção de
poder, na área de defesa, no continente africano.

20

C12

Acordo de cooperação em Agricultura com Gana - O acordo se dá na área de
pesquisa  em  agroenergia,  plantação  de  florestas,  recursos  genéticos  e
biotecnologia  por  meio  da  Empresa  Brasileira  de  Pesquisas  Agropecuárias
(EMBRAPA) e o Conselho de Pesquisa Científica e Industrial de Gana (CSIR) 

15

C13

Os Acordos na área educacional com países africanos da Zona de Paz e
Cooperação  no  Atlântico  Sul  (ZOPACAS) incluem  os  programas  de
intercâmbio acadêmico nas áreas de graduação, pós-graduação e técnicos, em
que jovens africanos estudam gratuitamente no Brasil. Envolve também a ajuda
dada aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa(PALOP), por meio da
CPLP, com a cooperação técnica em programas de alfabetização.

20

C14

I Cúpula América do Sul-África (ASA) - Realizada em 2006 por iniciativa do
Governo brasileiro, que teve como objetivo maior, intensificar a cooperação na
área comercial, direitos humanos, agricultura, infraestrutura, energia, transporte
e educação entre os dois continentes com destaque para os países banhados
pelo Atlântico Sul.

10

C15

Acordo  de  Cooperação  Sul-Sul  com  Cabo  Verde  - Projeto  de  apoio  ao
desenvolvimento  habitacional  e  os  projetos  na  área  da  educação,  formal  e
profissional, tais como: fortalecimento do sistema de formação profissional, de
capacitação técnica de recursos humanos, de alfabetização solidária, escola de
todos; educação de jovens e adultos, formação profissional na área de turismo e
hotelaria, capacitação de técnicos e professores de alunos com necessidades
especiais,  acompanhamento  à  formação  de  coordenadores  de  cursos  de
educação especial à distância e prospecção de projetos nas áreas de saúde e
educação superior 

10

C16

Acordos visando ao incremento do turismo - Aproveitando as 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
proporcionando geração de empregos e à entrada de divisas necessárias ao
desenvolvimento da área da ZOPACAS.

15

C17

Acordos relacionados ao  combate à  fome e  à segurança alimentar  - A agricultura
familiar compõe a estratégia para combater a fome e a pobreza, bem como o intercâmbio
de  conhecimentos  e  tecnologias  para  produção  de  alimentos  saudáveis  nos  países
africanos e de língua portuguesa. O Brasil tem acordos de cooperação técnica que ajudam
a  desenvolver  a  agricultura  familiar  daqueles  países,  tendo  como  objetivos  o
estabelecimento de uma linha de crédito para o financiamento de exportações brasileiras
de máquinas e equipamentos e o fornecimento de apoio a projetos de desenvolvimento
rural para o fortalecimento da produção por meio da cooperação técnica e do intercâmbio
de políticas públicas. Os acordos contam com a participação de mais de 500 empresas
brasileiras, que exportam para Zimbábue, Moçambique, Senegal, Gana e Quênia.

10

C18

Cabe  ressaltar  as Reuniões  Ministeriais  da  ZOPACAS,  que, desde  sua
criação, já foram realizadas sete: Rio de Janeiro (1988), Abuja (1990), Brasília
(1994),  Somerset  West  (1996),  Buenos  Aires  (1998),  Luanda  (2007)  e
Montevidéu (2013), caracterizando a atuação brasileira na CSS-D com os países
do continente africano.

15

C19 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)
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(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais
obriga o leitor a retornar para entender melhor
alguma parte. 

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

0 (1)

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


