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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA

1  a   QUESTÃO (Valor 6,0)

A hegemonia significa  em  sentido  estritamente  etimológico  liderança,  derivada  diretamente  do  termo  grego
“hēgemonia” (liderança), que por sua vez, vem do verbo “hēgeisthai” (liderar). Segundo o analista José Luis Fiori, a
hegemonia mundial não interrompe o expansionismo, nem apazígua o hegemon, pelo contrário, é uma posição
transitória que deve ser conquistada e mantida pela luta constante por mais poder.(Adaptado da obra Globalização,
hegemonia e Império de José Luis Fiori).

Analisar as ações dos Estados Unidos da América (EUA) de preservação da sua hegemonia internacional,
nas  expressões  política e  econômica,  após  o  11  de  Setembro  de  2001, concluindo sobre  seus  reflexos  na
geopolítica do Oriente Médio.

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

 Aluno nº
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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

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
Os  Estados  Unidos  da  América  (EUA)  são  a  maior  potência  mundial  na
atualidade,  com presença e influência em todo o mundo e  supremacia em
diversas expressões do poder nacional, com destaque para a militar.

5

C2

Os EUA são uma república constitucional federal composta por 50 Estados e um
Distrito Federal. Faz fronteira, ao Norte, com o Canadá e, ao Sul com o México.
Seu território possui aproximadamente 9,4 milhões de km2  sendo o quarto país
em  extensão  territorial  total,  possuindo  também  grande  e  diversificada
população:  mais  de 300 mil  pessoas  de etnias diversificadas,  representando
grande processo de imigração.

5

C3

 A partir do final de 2001, os EUA adotaram uma política externa unilateral, o
que para os críticos já simboliza uma medida que visava conter o declínio da
sua  hegemonia.  Ao  mesmo  tempo,  a  ideia  era  impedir  ações  de  grupos
terroristas  atuantes  no  Oriente  Médio  e  manter  a  dianteira  em  diversas
questões econômicas como energia, indústria e logística.

5

C4

A hegemonia econômica norte-americana, construída ao longo do século XX,
encontra suporte na força de sua moeda (dólar) e em instituições e acordos
como o de  Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Acordo
Geral de Tarifas e Comércio (GATT), a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento  Econômico  (OCDE),  dentre  outros,  a  fim  de  coordenar  o
crescimento e o desenvolvimento capitalista em todo o mundo.

5

C5

O autor realista Raymond Aron, em seu clássico estudo sobre a política externa norte-
americana, denominou o país de “república imperial”. Os seus estudiosos não cessam de
fazer analogias entre o “imperio mundi” norte-americano do pós-Guerra Fria e momentos
de monopolismo ou prevalência política de outras épocas.

5

C6

O Oriente Médio é considerado uma espécie de “barril de pólvora” e está no
epicentro  da  geopolítica  do  petróleo  que  opõe  interesses  das  principais
potências  internacionais,  em  especial  EUA,  Rússia,  França  e  China.  Os
ataques  terroristas  feitos  pela  Al-Qaeda  em  solo  americano  mudaram
drasticamente a visão americana sobre a segurança nacional.

5

C7
A seguir,  serão  analisadas as  ações  dos  EUA de  preservação  da  sua  hegemonia
internacional,  nas expressões política e econômica, após o 11 de Setembro de 2001,
concluindo sobre seus reflexos na geopolítica do Oriente Médio.

5

C8  Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS          ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ide ias

a. Expressão política

C9

Alta prioridade política para a segurança interna. O crescimento dos órgãos
de segurança,  concentrados em ações contra grupos terroristas no território
norte-americano, muitos destes com origem no Oriente Médio. Atualmente, o
governo  Trump reforça medidas visando ao  aumento da  segurança interna,
principalmente para evitar a presença do radicalismo islâmico em seu território.

10

C10

A  política  de  “guerra  ao  terrorismo”  no  exterior.  Estabelecida  pelo
Presidente George Walker Bush (2001-2009), desencadeando campanhas no
Iraque e no Afeganistão. Atualmente, a administração Trump reforça a política
de combate ao terror atuando no Oriente Médio contra o Estado Islâmico e
contra países potencialmente financiadores do terrorismo, como o Irã.

10

C11

A manutenção  da  aliança  estratégica  com  Israel. O  Estado  de  Israel  é
cercado por povos árabes e muçulmanos, alguns considerados protetores de
grupos terroristas pelos norte-americanos. O governo dos EUA constatou que
as  principais  células  terroristas  estão  sediadas  no  entorno  de  Israel,
demandando medidas capazes de manter o equilíbrio militar e a estabilidade
regionais.

10

C12

A  política  externa  do  governo  Trump  e  os  impactos  na  Ásia. O
desenvolvimento chinês, para a maioria dos especialistas, têm ocasionado uma
fricção  com  o  governo  norte-americano  na  região.  Por  exemplo,  os  EUA
passaram  a  redefinir  sua  relação  com  a  Coreia  do  Sul  e  o  Japão,
potencialmente criando um “bloco anti-China” no Nordeste asiático.

5

C13

A contenção da influência regional do Irã. Os EUA defendem, por exemplo, a
não proliferação de armas nucleares no Oriente Médio. O governo Trump fez a
equação de poder  se alterar mais uma vez na região ao retirar os EUA do
acordo com o Irã, com apoio do premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Além
disso, busca enfraquecer  o Irã que apoia o atual  governo sírio e financia o

Hezbollah. 

5

C14

A aliança com a Turquia no âmbito da  Organização para o Tratado do
Atlântico Norte (OTAN). A Turquia é um importante aliado da OTAN e dos EUA
no Oriente Médio, constituindo-se em uma área de ligação entre a Europa e a
Ásia, o que se traduz em reflexo para a política dos EUA, materializada pela
presença local de bases militares.

10

C15

Apoio  à  democratização  de  países  asiáticos  e  africanos. Desde  2010,
influenciados com o advento da Primavera Árabe, que se alastrou pelo Oriente
Médio,  a  política  externa  dos  EUA  vem  apoiando  diplomaticamente,  por
intermédio de discursos públicos, as manifestações populares de alguns países
asiáticos e africanos, que lutam por maior liberdade e democratização de seus
países.

5

C16

A tradicional aliança política com o Reino Unido. A política externa dos EUA
afirma como relação bilateral mais importante a sua aliança com o Reino Unido,
o que é evidenciado por assuntos políticos alinhados entre a Casa Branca e a
10  Downing  Street (escritório  e  residência  oficial  do Primeiro-Ministro),  bem
como por operações militares conjuntas realizadas entre os dois países. 

5

C17

A influência  dos  EUA nas  sanções  internacionais  contra  a  Coreia  do
Norte.  A Coreia do Norte vem provocando os EUA a implementar ações de
contenção, haja vista considerarem 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

A política de uso do Soft Power (poder brando) no cenário internacional. O
termo cunhado  pelo  cientista  político  Joseph Nye,  que,  por  meio  de  ações
diplomáticas e influência da indústria cultural, sustenta os EUA como potência
hegemônica desde o fim da Guerra Fria até os dias atuais. O  soft power se
expressa pela expansão mundial do idioma inglês e pela influência da cultura.

5

C19

A visão  “wilsoniana”  de  política  externa.  Os  seguidores  do  presidente
Woodrow Wilson (1913-1921), cujo pensamento até hoje influencia o cenário
internacional,  acreditam  que  os  EUA possuem  uma obrigação  moral  e  um
importante interesse em disseminar os valores democráticos e sociais norte-
americanos pelo mundo, criando pacífica comunidade internacional que aceite
viver sob o império da lei.

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

Ide ias

C20

A política  em relação à  China na Era Obama (2009-2017).  O presidente
Obama era a favor de uma maior cooperação com o país asiático na maioria
das  questões  internacionais,  divergindo  somente  em  questões  relativas  à
política comercial, a desvalorização cambial do yuan e aos direitos humanos.

5

C21

A atuação dos EUA no contexto da crise da Síria. Os EUA buscam equilibrar
o poder no Oriente Médio pois o Irã é o principal apoiador do governo sírio,
sendo também apoiado pela Rússia, sob o pretexto de combate ao terrorismo,
principalmente contra o Estado Islâmico (EI). Com isso, os EUA enviam forças
especiais e fazem ataques aéreos individuais.

10

Conclusão Parcial

C22

Conclui-se  parcialmente  que  os  EUA continuam  sendo  um  ator  político  de
referência  no  cenário  mundial  e  que  suas  ações  estratégicas  interferem
diretamente no equilíbrio de poder existente no Oriente Médio, à medida que
buscam influenciar a agenda dos Estados locais.

15

b. Expressão econômica

C23

A valorização  do  agronegócio. Os  EUA ocupam  os  primeiros  lugares  na
exportação de produtos agrícolas em escala mundial, apesar da concorrência
brasileira  e  europeia.  Os  belts ou  cinturões  agrícolas  possuem  unidades
agrícolas e pecuárias com elevadíssimas produtividade e qualidade, fruto de
avanços tecnológicos notáveis. 

10

C24

Ações  aumentando  a  força  da  indústria  norte-americana.  A  indústria
americana  ocupa  um  lugar  de  destaque  na  economia  da  nação,  também
representando  aproximadamente  1/4  da  produção  em  nível  mundial.  Por
exemplo, quatro entre as dez maiores empresas mundiais eram americanas em
2013.

10

C25

Ações diante da explosão da “bolha” financeira e imobiliária. A recente
crise econômica (2008) impactou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
norte-americano,  gerando  desemprego.  Atualmente,  Donald  Trump  adotou
medidas de austeridade fiscal e incentivos, conseguindo aumentar a geração
de empregos nos EUA.

5

C26

Ações  de  preservação  da  força  do  dólar  no  mercado  internacional. A
conferência de  Bretton Woods,  em 1944, fez do dólar a principal  moeda de
reserva mundial, abandonando-se o padrão-ouro. Atualmente, o dólar ainda é
um  elemento  do  hard  power  norte-americano,  atraindo  investimentos  e
influenciando a política cambial de países de todo o mundo.

10

C27

Ações diante as altas do preço do petróleo.  O mercado internacional  de
petróleo  foi  afetado,  com  a  guerra  contra  o  Iraque,  obrigando  os  EUA a
diversificar suas compras de petróleo em outros países, como a Colômbia, e a
adotar, por exemplo, o shale gas como alternativa.

10

C28

Ações diante da valorização do euro. A moeda europeia valorizada aumentou
a força do bloco, contribuindo para a diminuição da especulação com o dólar. Ao
mesmo tempo, os EUA buscam alterar o câmbio do dólar a fim de favorecer seu
mercado interno e suas exportações.

5

C29

O poder  das grandes corporações transnacionais. As  empresas  norte-americanas
tornam-se multinacionais,  com filiais espalhadas por todo o mundo. Por exemplo,  em
2013, quatro entre a dez maiores empresas do mundo eram norte-americanos. Exercem
influência sobre as economias nacionais e determinam seu rumo. 

10

C30

O maior Produto Interno Bruto (PIB)  mundial.  A economia dos EUA  é a
maior do mundo, com um PIB que era estimado em mais de US$ 17,7 trilhões
em  2016,  que  era  aproximadamente  70%  maior  do  que  a  segunda  maior
economia do mundo, a chinesa que é de US$ 10,35 trilhões (dados de 2016).

10  

C31

Os investimentos bilionários  no setor  bélico.  Os EUA possuem o maior
complexo industrial militar do mundo, onde se destacam pelo uso de satélites
artificiais e radares, submarinos nucleares e bem equipada força aérea, que
inclui aviões não tripulados controlados remotamente, armamentos altamente
empregados no Oriente Médio.

10

C32

O investimento em “tecnopólos”. A região de “Silicon Valley” (Vale do Silício),
situada a sudeste de São Francisco,  é  considerada o expoente máximo de
tecnologia,  pesquisa  acadêmica  associada  ao  desenvolvimento  no  setor
industrial. Na região, situam-se empresas como a Philips, a Sony, a Apple, a
Intel,  entre  outras.  Com  isso,  os  EUA se  mantêm  na  dianteira  do  sistema
internacional em termos tecnológicos.

10
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Conclusão Parcial

C33

Os EUA também preservam a supremacia econômica mundial, apesar de crises
e do aumento do poder relativo de atores de vulto como a China e a União
Europeia. O interesse sobre combustíveis fósseis gera reflexos diretos sobre os
Estados do Oriente Médio.

15

C34  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

C35
Os EUA precisam se manter em constante evolução econômica e luta política
para  preservar  sua  posição  de  principal  potência  mundial,  fato  que  tem
repercussões diretas também na geopolítica do Oriente Médio.

5

C36

Em síntese, os EUA empreenderam novas ações estratégicas para preservar
seus  interesses  hegemônicos  na  economia,  principalmente  nas  áreas
energéticas  e  comercial,  com  apoio  das  demais  expressões  do  seu  poder
nacional. Assim, implementaram também uma política externa de cunho mais
nacionalista,  belicista  e  unilateral,  afetando  diretamente  a  geopolítica  do
Oriente Médio.

10

C37

A implantação  da  “Doutrina  Bush”  de  guerra  preventiva  gerou  reflexos  no
Oriente Médio. Um exemplo foi o aumento significativo das ações militares dos
EUA, o que resultou tanto em prejuízos  econômicos para países  da região
como  no  aumento  do  sentimento  anti-EUA,  além  de  ampliar  o  sentimento
regional anti-Israel, seu principal aliado na região. 

5

C38

O poder econômico dos EUA se encontra em alta. Eles possuem as principais
universidades  e  são  os  que mais  registram patentes;  possuem também as
sedes da maior parte das grandes multinacionais, exercendo também enorme
influência  sobre  o  sistema  financeiro  internacional  e  o  comércio  de
commodities.  Tais  fatores  de  atração  geraram  um  aumento  dos  imigrantes
oriundos do Oriente Médio em direção ao território americano, reacendendo a
questão do “choque das civilizações”.

5

C39

Entretanto, o estado norte-americano não se mostra eficaz contra a ação de
alguns atores não estatais, que exercem papel perturbador no sistema político
internacional: a ação de grupos terroristas relacionados ao islamismo radical é
um problema que aumentou em decorrência de redes internacionais articuladas
a partir de pontos no Oriente Médio.

5

C40

O enfraquecimento econômico do Oriente Médio, devido à relativa diminuição
de interesse pelo petróleo e gás oriundos daquela região, e o aumento dos
negócios  na área de  shale gas e  dos  combustíveis  alternativos,  diminuindo
assim o poder de barganha da Organização de Produtores e Exportadores de
Petróleo (OPEP). 

5

C41

Outro reflexo é que os EUA aumentaram as ações econômicas e políticas na
região da Ásia-Pacífico. O objetivo é contrabalancear, em especial no Sudeste
e no Sul asiáticos, o crescimento da importância geopolítica da China, que se
tornou  o  maior  parceiro  comercial  dos  países  da  região,  ampliando  o  seu
poderio militar.

5

C42

A indústria  cultural  norte-americana ainda é um elemento fundamental,  pois
complementa a estrutura que corrobora a manutenção da hegemonia, sendo
responsável por uma alta fatia da produção de filmes, programas de televisão,
produção musical etc, que difundem o idioma inglês e influenciam a opinião
pública mundial.

5

C43

Por fim, a preservação da hegemonia dos EUA se dá como uma correlação de
forças  que  se  materializou  no  Oriente  Médio  por  meio  das  questões
civilizacionais e energética, adotando como argumento, que, no momento, não
há nenhum país, ou outro poder qualquer que possa ser uma ameaça contra-
hegemônica  ao  poder  dos  EUA,  embora  Rússia,  China  e  União  Europeia
possam rivalizar com os EUA em termos econômicos e militares. 

5

C44  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300



6

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.

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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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

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
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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

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
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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)

(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)
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(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


