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1ª QUESTÃO (Valor 6,0)  
 

Comparar as desigualdades sociais e econômicas existentes entre as Regiões 
Sudeste e Norte, concluindo  sobre as medidas governamentais já adotadas, visando 
minimizar e/ou eliminar tais desigualdades. 

 
Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Esc/Aluno 

MÉTODO 
TOTAL: 180 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 15  

M02 Identificar corretamente o objeto do pedido. 20  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 05  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo (SFC). 05  

M05 Outras idéias complementares. 05  

M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M07 Ligação com o desenvolvimento. 05  

Desenvolvimento 

M08 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M09 
Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à condicionante da 
conclusão. 20 

 

M10 Atendeu à condicionante da servidão. 10  

M11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito. 10  

M12 Elaborou as conclusões parciais (CP). 20  

Conclusão 

M13 Retomou o tema central. 10  

M14 Elaborou a síntese - idéias coerentes com as CP e com o Desenvolvimento. 20  

M15 Atendeu à condicionante da conclusão (SFC). 10  

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo. 10  

Subtotal – MÉTODO 180  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL: 300 (trezentos) escores 

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para i déias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para idéias comple mentares 
50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas * 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não constam d o 
barema, devendo defini-las como essenciais ou compl ementares, e atribuir um valor a elas, no limite do  
estabelecido para “idéias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até 
esse limite).  

GEOGRAFIA 



Introdução 

C01 Caracterização da área da Região Sudeste. 03  

C02 Caracterização da área da Região Norte. 03  

C03 Importância das regiões Sudeste e Norte no cenário nacional. 02  

C04 
Excessiva concentração dos investimentos públicos e privados ocorridos no Século XX, na 
região Sudeste do Brasil, sobretudo em São Paulo, e a grande maioria da população 
brasileira ficou marginalizada de participação nos frutos da atividade econômica. 

05 
 

C05 

O agravamento das desigualdades sociais e regionais no Brasil no período de 1930 a 
1970, quando o país experimentou três grandes surtos de desenvolvimento, baseados no 
processo de industrialização, respectivamente, durante os governos de Getúlio Vargas, 
Juscelino Kubitschek e dos governos militares. 

05 

 

C06 Ligação com o desenvolvimento. 02  

C07 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

a. Comparação das desigualdades sociais existentes entre as Regiões Sudeste e Norte  

A Região Sudeste conta com uma grande rede hospitalar além de 
possuir estabelecimentos de saúde dotados de equipamento de alta 
tecnologia, contando com especialistas capacitados nas mais diversas 
áreas. 

A Região Norte possui uma rede hospitalar precária, tanto em 
quantidade quanto em qualidade, sofrendo ainda mais com a carência 
de profissionais de saúde especializados. 

C08 
FC: 

Assistência de 
Saúde. 

Tal disparidade na assistência de saúde evidencia uma grande 
desigualdade social entre as duas regiões em relação à saúde pública. 

05  

A R Sudeste, apesar de encontrar algumas dificuldades no aspecto de 
saneamento básico, particularmente nas periferias das grandes 
metrópoles e em algumas áreas rurais mais distantes dos grandes 
centros, possui um quadro bem mais evoluído que as demais regiões 
do país. 

A deficiência do saneamento básico na R Norte é flagrante, com 
esgotamento sanitário precário e com coleta de lixo, limpeza pública e 
abastecimento de água tratada bem aquém da demanda. 

C09 
FC: 

Saneamento 
Básico. 

A R Sudeste apresenta índices de saneamento básico muito superiores 
aos da R Norte, evidenciando as desigualdades sociais existentes 
entre ambas. 

05 

 

Fruto de uma maior disponibilidade de postos de trabalho e de uma 
melhor qualificação técnico-profissional, a R Sudeste apresenta uma 
população com um poder aquisitivo bastante acima da média nacional. 

A R Norte, por sua vez possui uma oferta de empregos bastante 
reduzida e carece de profissionais mais especializados, fazendo com 
que os salários sejam inferiores aos oferecidos na R Sudeste, 

C10 
FC: 

Poder 
aquisitivo. 

Tal aspecto demonstra uma queda acentuada do poder aquisitivo na R 
Norte se comparada à R Sudeste, vindo assim, a ampliar as 
desigualdades sociais entre estas duas regiões do país. 

05 

 

A R Sudeste historicamente sempre foi um pólo de atração de diversas 
correntes migratórias provenientes principalmente das regiões Norte e 
Nordeste. 

Atualmente, este quadro vem sendo revertido com e expansão da 
fronteira agrícola para a R Norte do país, fator que tem se constituído 
em um atrativo para populações de diversas outras regiões. C11 

FC: 
Migrações 
internas. Apesar do quadro atualmente estar sendo revertido, a R Norte ainda 

ressente-se das grande migrações internas ocorridas nas décadas 
passadas, que contribuiu para torná-la um grande vazio demográfico. 
Tendo sido a R Norte durante décadas, considerada uma área de 
repulsão da população, este aspecto destacas as desigualdades 
sociais existentes entre ela e a R Sudeste. 

05 

 



A R Sudeste conta com uma rede escolar satisfatória, apresentando 
boa quantidade de estabelecimentos de ensino nos diversos níveis 
educacionais e com a melhor qualidade do país. 

Já a R Norte apresenta sérias deficiências neste aspecto, contando 
com poucos estabelecimentos educacionais e apresentando um nível 
de ensino aquém do desejado 

C12 
FC: 

Instrução e 
educação. 

Desta forma, o nível educacional da R Sudeste é bem superior ao da R 
Norte, evidenciando uma grande desigualdade social entre estas 
Regiões. 

05 

 

Como conseqüência de diversos aspectos tais como, falta de emprego, 
baixa renda, dificuldades de transportes, carências nas áreas de saúde 
e educação, saneamento básico deficiente e outras, a R Norte 
apresenta a média do padrão de vida de sua população bem aquém da 
média nacional. 

A R Sudeste que possui uma infra-estrutura bem mais adequada, como 
boa oferta de emprego, renda mais elevada, e melhores condições de 
transportes, saúde, educação e saneamento básico. 

C13 
FC: 

Padrão de 
vida. 

Com pode ser verificado, é discrepante a desigualdade social entre as 
Regiões Sudeste e Norte com relação ao padrão de vida da população. 

05 

 

A R Sudeste possui a maior expectativa de vida do país. 

Já a R Norte é uma das regiões do território nacional que apresenta a 
menor expectativa de vida. 

C14 
FC: 

Expectativa de 
vida: A diferença da expectativa de vida entre as famílias mais pobres da R 

Norte e as mais ricas da R Sudeste, é de aproximadamente 20 anos, 
em razão das grandes disparidades sócio-econômicas existentes entre 
essas duas regiões. 

05 

 

A R Sudeste concentra uma renda bem superior à da R Norte, sendo 
também bem mais distribuída por sua população. 

A R Norte possui grande parcela da população incapaz de atender às 
suas necessidades básicas e a distribuição de renda é uma das mais 
desiguais do país C15 

FC: 
Distribuição da 

renda. 
A desigualdade na distribuição de renda entre as duas regiões em 
questão evidencia o grande abismo social existente entre elas, uma 
vez que a distribuição de renda influencia diretamente na qualidade de 
vida de suas populações. 

05 

 

A R Sudeste possui a maior densidade demográfica do país, que 
atualmente gira em torno de 72 hab/km2. 

Na R Norte, a densidade demográfica é de 3 hab/km2 , o que ocasiona 
a existência de grande vazios demográficos naquela região. 

C16 
FC: 

Densidade 
demográfica A significativa diferença entre as densidades demográficas destas duas 

regiões se constitui em mais um aspecto que atesta a grande 
desigualdade social existente entre elas. Uma vez que o imenso vazio 
populacional existente na R Norte evidencias as dificuldades sociais 
enfrentadas pela população local. 

05 

 

A renda per capita na R Sudeste é de aproximadamente R$ 4734,00. 

A renda per capita Norte é de cerca de R$2.305,00. 
C17 

FC: 
Renda per 

capita Com uma renda per capita em torno de 50% menor que a da R 
Sudeste, a R Norte tem neste aspecto um enorme entrave social uma 
vez que reflete diretamente nas condições de sua população. 

05 

 

Na R Sudeste, à exceção dos cinturões periféricos das grandes 
metrópoles, a situação habitacional é bem mais promissora, que na R 
Norte, tanto quantitativa quanto qualitativamente. 

As condições de moradia e habitação da R Norte são bastante 
precárias, e na grande maioria das localidades, carece das condições 
mínimas desejáveis ao ser humano. 

C18 

FC: 
Condições de 

moradia 
(habitação). 

A grande diferença das condições de moradia destas duas regiões 
deixa patentes as diferenças sociais existentes entre elas. 

05 

 



O IDH da R Sudeste é maior que 0,85, sendo o maior do país. 

O IDH da R Norte é aproximadamente 0,75. C19 FC: 
IDH 

Este aspecto demonstra a grande diferença do nível de bem-estar 
social alcançado pelas populações daquelas regiões. 

05 

 

A taxa de analfabetismo da R Sudeste é da ordem de 8,1%. 

A taxa de analfabetismo da R Norte é de aproximadamente 16,3%. C20 
FC: 

Taxa de 
analfabetismo. Este aspecto bem reflete as dificuldades enfrentadas pela população 

nortista em ter acesso à educação básica. 

05 

 

A taxa de Mortalidade infantil da R Sudeste de cerca de 20,73%. 

A taxa de Mortalidade infantil na R Norte está em torno de 26,19%. C21 

FC: 
Taxa de 

Mortalidade 
infantil Este fator de comparação evidencia as diferenças existentes nos 

serviços de saúde essências naquelas duas regiões. 

05 

 

C22 

O Governo Federal vem adotando diversas medidas com a finalidade de minimizar e/ou 
eliminar as desigualdades sociais entre estas duas regiões brasileiras tais como: a Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), incentivos ficais, criação da Agência de Desenvolvimento da 
Amazônia (ADA), e diversos outros Programas Governamentais (Fome Zero, Pro Uni, 
Bolsa Família, PRONAF, Brasil Alfabetizado, Farmácia Popular, Primeiro Emprego etc). 

10 

 

 Conclusão Parcial   

C23 

A PNDR tem o duplo propósito de reduzir as desigualdades regionais e de ativar os 
potenciais de desenvolvimento das regiões brasileiras, explorando a imensa e fantástica 
diversidade que se observa em nosso país de dimensões continentais. O foco das 
preocupações incide, sobre a dinamização das regiões e a melhor distribuição das 
atividades produtivas no território, contribuindo desta forma para reduzir as desigualdades 
sociais existentes entre as Regiões Norte e Sudeste. 

10 

 

C24 

O PAC com ações nas áreas de transportes, geração e transmissão de energia elétrica, 
irrigação e infra-estrutura, visa agilizar o desenvolvimento das áreas mais carentes, 
procurando minimizar as desigualdades sociais que ainda persistem entre as diversas 
regiões brasileiras. 

10 

 

C25 
Incentivos fiscais, visando a ampliação dos pólos industriais da R Norte, contribuindo para 
a geração de emprego e renda. A ampliação dos pólos industriais daquela região criam 
condições favoráveis à redução dos desequilíbrios sociais que ainda vigoram. 

10 
 

C26 

A criação da Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA (com a extinção da 
SUDAM), vem equacionando de forma mais objetiva os problemas da R Norte e buscando 
soluções mais adequadas a curto e médio prazo, incentivando o desenvolvimento regional 
e minimizando as desigualdades sociais entre aquela Região e a Região Sudeste. 

05 

 

C27 

Programas governamentais: Fome Zero. Pro Uni, Bolsa Família, PRONAF, Brasil 
Alfabetizado, Farmácia Popular, Primeiro Emprego, etc. Estes programas governamentais 
proporcionam ferramentas eficazes para reduzir as desigualdades sociais entre as 
Regiões Norte e Sudeste. 

10 

 

b. Comparação das desigualdades econômicas existent es entre as Regiões Sudeste e Norte  

A R Sudeste possui em sua área grandes quantidades de matérias-
primas que alimentam o crescimento industrial regional (petróleo, 
minério de ferro e outras)  

Já a R Norte apresenta carência de matérias-primas além do fato das 
ali existentes, estarem distantes das grandes indústrias de 
transformação. 

C28 
FC: 

Matérias-
primas. 

Tal fator contribui para a desigualdade econômica entre as duas 
regiões. 

05 

 

A R sudeste apresenta um grande avanço tecnológico nos mais 
diversos setores, sendo a mais desenvolvida do país no campo da 
ciência e tecnologia. 

A R Norte é a menos desenvolvida do país nesta área. C29 
FC: 

Avanço 
tecnológico A grande disparidade existente entre o avanço tecnológico dessas 

duas regiões contribui para ampliar as desigualdades econômicas entre 
elas. 

05 

 



O maior potencial energético brasileiro concentra-se na R Sudeste, que 
apresenta também a maior demanda de consumo nacional.  

A R Norte apresenta grande carência na geração e transmissão de 
energia, em razão das características fisiográficas regionais. 

C30 
FC: 

Potencial 
energético 

O diferença do potencial energético das duas regiões em questão 
influencia de maneira direta no desequilíbrio econômico entre elas. 

10 

 

A infra-estrutura de transportes da R Sudeste e mais desenvolvida do 
país em todos os modais, sendo dotada de uma vasta malha rodo-
ferroviária, além de razoável infra-estrutura aeroportuária e rede 
hidroviária em franco desenvolvimento. 

Já a R Norte ainda depende, em grande parte do modal hidroviário, 
que apesar de ser o principal meio de transporte na R, é pouco 
desenvolvido e ultrapassado. 

C31 
FC: 

Infra-estrutura 
de transportes. 

A deficiência da infra-estrutura de transportes da R Norte acarreta em 
um grande prejuízo à economia regional, redundando em uma enorme 
desigualdade econômica em relação à R Sudeste. 

05 

 

Os sistemas de comunicações da R Sudeste atendem de maneira bem 
adequada as necessidades regionais, proporcionando ligações 
eficientes e favorecendo o desenvolvimento econômico. 

Na R Norte, as comunicações ainda estão em estados bastante 
precários, existindo grandes áreas que ainda não são atendidas e 
vivendo em estado de quase total isolamento. 

C32 
FC 

Sistemas de 
comunicações. 

Esta carência de meios de comunicações eficientes na R Norte causa 
entraves ao desenvolvimento econômico regional, contribuindo para 
ampliar a desigualdade econômica em relação à R Sudeste. 

05 

 

A agricultura e a pecuária da R Sudeste são bastante desenvolvidas, 
utilizando-se de modernas técnicas de cultivo e criação (agricultura 
industrial e voltada para a exportação e pecuária intensiva).  

A R Norte vem despontando como a nova fronteira agropecuária do 
país, mas utiliza ainda, em grande parte de sua área, técnicas 
rudimentares, predominando a criação extensiva e a agricultura de 
subsistência. 

C33 
FC: 

Agricultura e 
pecuária. 

Apesar do crescimento que a R Norte vem experimentando no setor 
agropecuário, ainda persistem grande deficiências, o que gera um 
enorme desequilíbrio econômico entre esta e a R Sudeste. 

10 

 

Fruto do grande desenvolvimento tecnológico do setor agropecuário, 
na R Sudeste predominam as pequenas e médias propriedades.. 

Enquanto na R Norte ainda persistem os grande latifúndios, na sua 
maioria mal explorados e com baixa produtividade. C34 

FC: 
Estrutura 
fundiária. A existência de grandes latifúndios com baixa produtividade na R Norte 

serve para ampliar ainda mais as desigualdades econômicas entre esta 
e a R Sudeste. 

05 

 

A R Sudeste possui o maior e mais pujante parque industrial da 
América Latina. 

A R Norte ainda apresenta-se bastante subdesenvolvida neste setor, 
apresentando o menor parque industrial do país. 

C35 FC: 
Indústria. 

Este é um fator preponderante no agravamento das desigualdades 
econômicas entre as duas regiões em questão. 

05 

 

O setor comercial da R Sudeste é bastante aquecido e desenvolvido, 
sendo o mais dinâmico do país, sendo responsável pro uma imensa 
geração de emprego e renda. 

Já o setor comercial da R Norte ainda é bastante incipiente, carecendo 
de investimentos para desenvolver-se. 

C36 FC: 
Comércio. 

O aquecimento industrial da R Sudeste, se comparado ao incipiente 
comércio da R Norte evidencia as desigualdades econômicas 
existentes entre elas. 

05 

 



 
.A mão-de-obra existente na R Sudeste é farta e com elevando nível de 
qualificação técnico-profissional. 

Já na R Norte, existe uma grande carência de mão-de-obra tanto em 
quantidade quanto em qualidade, podendo ser observado que grande 
parte dos postos de emprego que necessitam de melhor qualificação 
são preenchidos por profissionais oriundos de outras regiões do país. 

C37 FC: 
Mão-de-obra. 

A dificuldade em se encontrar mão-de-obra qualificada na R Norte 
dificulta o desenvolvimento econômico regional, contribuindo para 
ampliar as desigualdades econômicas daquela com a R Sudeste. 

10 

 

O Sudeste é responsável por cerca de 60% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil. 

A região Norte, por aproximadamente 5% do PIB nacional.  C38 FC: 
PIB. 

Este aspecto evidencia de forma clara e evidente a grande disparidade 
entre o desenvolvimento econômico das duas regiões. 

05 

 

C39 

O Governo Federal vem adotando diversas medidas com a finalidade de minimizar e/ou 
eliminar as desigualdades sociais entre estas duas regiões brasileiras tais como: a Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), incentivos fiscais, criação da Agência de Desenvolvimento da 
Amazônia (ADA), e diversos outros Programas Governamentais (Pro Uni, Bolsa Família, 
PRONAF, Brasil Alfabetizado, Primeiro Emprego  etc). 

10 

 

 Conclusão Parcial   

C40 

A criação de áreas de Livre Comércio na R Norte (Tabatinga, no Amazonas, Guajará-
Mirim, em Rondônia, Macapá e Santana no Amapá), tem o objetivo de fomentar o 
comércio regional, aumentando a circulação monetária e contribuindo para reduzir as 
desigualdades econômicas entre aquela Região e o Sudeste. 

05 

 

C41 

Os incentivos fiscais, visando a ampliação dos pólos industriais da R Norte, contribuem 
para a criação de novos postos de trabalho, para a geração de emprego e renda, 
dinamizando a economia regional e proporcionando condições favoráveis à redução das 
desigualdades econômicas. 

05 

 

C42 

Programas governamentais: Fome Zero. Pro Uni, Bolsa Família, PRONAF, Brasil 
Alfabetizado, Farmácia Popular, Primeiro Emprego, contribuem para a qualificação da 
mão-de-obra, aumento do poder aquisitivo, e ampliação dos postos de trabalho, criando 
melhores condições para a redução das desigualdades econômicas que ainda persistem 
entre as R Norte e Sudeste. 

10 

 

C43 
O PAC incrementando os setores de transportes, geração e transmissão de energia 
elétrica, irrigação e infra-estrutura na R Norte, favorece o crescimento da economia 
regional e auxilia na redução das desigualdades regionais entre esta e a R Sudeste. 

10 
 

C44 

A PNDR tem o duplo propósito de reduzir as desigualdades regionais e de ativar os 
potenciais de desenvolvimento das regiões brasileiras, explorando a imensa diversidade 
que se observa em nosso país. O foco das preocupações incide, portanto, sobre a 
dinamização das regiões e a melhor distribuição das atividades produtivas no território, 
incrementando a economia de regiões pouco desenvolvidas como a R Norte e 
favorecendo seu crescimento, visando reduzir as desigualdades econômicas entre ela e a 
R Sudeste. 

10 

 

 Novas idéias.   

 Conclusão   

C45 A existência de grandes disparidades sociais e econômicas entre a R Sudeste e a R Norte, 
fruto de uma série de fatores conjunturais, políticos e até mesmo fisiográficos. 05  

C46 

Trabalho realizado Governo Federal objetivando minimizar e/ou eliminar as desigualdades 
sociais e econômicas existentes entre as duas regiões por intermédio de implantação de 
diversos programas como: PNDR, PAC, criação da ADA, e diversos outros Programas 
Governamentais (Fome Zero, Pro Uni, Bolsa Família, PRONAF, Brasil Alfabetizado, 
Farmácia Popular, Primeiro Emprego  etc). 

10 

 

C47 Criação de áreas de Livre Comércio na R Norte (Tabatinga, no Amazonas; Guajará-Mirim, 
em Rondônia; Macapá e Santana no Amapá). 10  

C48 As desigualdades na última década vêm sendo cada vez mais minimizadas fruto das 
ações governamentais, particularmente nos dois últimos decênios. 10  



 Novas idéias.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

ASPECTO Código ESPECIFICAÇÃO 
 

 

A1 Incoerente. Ilógico ou contraditório. 00 

A2 Parcialmente compreensível. 05 Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10 

 

B1 Pouco claro. 00 

B2 Falta de clareza em partes do texto. 15 Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 30 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com 
divagações inúteis. 

00 

C2 Parcialmente objetivo. 05 Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10 

 

D1 Pouco coeso. 00 

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 10 

D3 Emprego parcial dos conectivos. 20 
Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado 
dos conectivos. 30 

 

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância  E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10  

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120  
RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
 

“Sobre a proposta brasileira de criação de um Conselho Sul-Americano de Defesa, o ministro da Defesa 
Nelson Jobim afirmou: - Esse conselho não é uma aliança militar no sentido tradicional, não é a OTAN do 
Sul, não é uma força de ocupação, não é uma força de segurança da América do Sul. É uma aliança de 
natureza de defesa entre países para a formação de uma identidade sul-americana de defesa, respeitadas 
as três grandes vertentes da América do Sul: amazônica, andina e platina”. 
(www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/04/09) 

Justificar a assertiva acima. 
 
 
 
 



Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Escores 
Aluno 

MÉTODO 
TOTAL 80 (oitenta) escores  

Interpretação  
M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 05  

M02 Apresentar o objeto correto. 05  

Introdução  

M03 Abordagem da idéia central. 10  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo (SFC). 05  

M05 Outras idéias complementares. 05  

M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M07 Ligação com o desenvolvimento. 05  

Desenvolvimento  

M08 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M09 Atendeu à condicionante da servidão (SFC). 10  

M10 Ordenação pela relevância das idéias (SFC). 10  

M11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito. 10  

Subtotal – MÉTODO 80  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL : 240 (duzentos e quarenta) escores 

170 (cento e setenta) escores atribuídos para idéia s essenciais 
70 (setenta) escores atribuídos para idéias complem entares 

50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas * 
 * A critério  do oficial responsável pela correção, caso conside re pertinentes idéias que não constam 
do barema, devendo definí- las como essenciais ou complementares, e atribuir u m valor a elas, no 
limite do estabelecido para “idéias novas” (somente  computar se o aluno  obtiver menos de 240 
escores e até esse limite). 

Introdução 

C01 Caracterização do continente sul-americano. 05  

C02 As diversas tentativas de integração continental. 05  

C03 
Iniciativa do Governo Brasileiro na proposta de criação do Conselho Sul-Americano 
de Defesa (CSAD) como uma tentativa de aproximação na área de defesa com os 
países vizinhos em novembro de 2007. 

10 
 

C04 Ligação com o desenvolvimento. 05  

C05 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

C06 
O objetivo do Conselho é o entendimento com todos os países sul-americanos para 
que se possa ter uma mesma palavra sobre defesa nos fóruns internacionais e 
resolver as eventuais questões de defesa sul-americana por meio desse conselho. 

15 
 

C07 

Um dos projetos do CSAD é a criação de uma indústria privada de defesa sul-
americana objetivando o avanço tecnológico das forças armadas sul-americanas 
com a capacitação dos insumos necessários para esse avanço. No futuro, os 
países poderão estudar a fabricação conjunta de armamentos. 

15 

 

C08 

O CSAD vai permitir o enfrentamento do crime, de modo geral, e em especial do 
tráfico de drogas no continente, por intermédio do fornecimento de apoio logístico 
às operações.e nesse contexto, a integração das Forças Armadas da América do 
Sul vai impactar positivamente, “de modo indireto”, no combate ao crime 
organizado. 

15 

 

C09 
O CSAD pretende estabelecer uma política de defesa consolidada na América do 
Sul, uniformizando as discussões  de problemas da região para participação em 
fóruns internacionais. 

10 
 

C10 O CSAD visa propiciar a unificação de uma base industrial na área da defesa, 
envolvendo questões como a estrutura de comunicação e transportes. 10  



C11 
O CSAD vai fomentar a discussões bilaterais, como o objetivo de apoio aos países 
da América do Sul que atravessem situações de crise nos mais diversos aspectos, 
criando mecanismos mais ágeis de interlocução entre as nações sul americanas. 

15 
 

C12 O CSAD visa ainda promover a integração territorial e econômica dos países sul-
americanos, planejando conjuntamente o desenvolvimento regional. 15  

C13 
O CSAD tem uma tarefa muito maior do que a integração do território da América 
do Sul: a formação de um sistema econômico sul-americano que, para sua 
concepção, depende da integração física de seus sistemas de transportes. 

15 
 

C14 Um dos objetivos do CSAD é potencializar o desenvolvimento do território sul-
americano, para que seja instrumento de bem-estar do nosso povo. 10  

C15 
O conselho deverá tratar de questões militares dos países sul-americanos e 
prevenir situações como a invasão do território equatoriano pela Colômbia, por 
exemplo, mas sem interferir nas relações diplomáticas. 

15 
 

C16 Um dos objetivos do Conselho Sul-Americano de Defesa será discutir o reforço na 
atuação nas áreas de fronteiras. 10  

C17 
O CSAD não supõe uma aliança militar convencional, como a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), mas um fórum para promover o diálogo entre 
ministros da Defesa da região. 

15 
 

C18 
Dentre os objetivos do CSAD, destaca-se a necessidade de se reduzirem conflitos 
e desconfianças, e de se reforçar as bases para uma futura formulação de uma 
política comum de segurança. 

10 
 

C19 Os princípios da criação do Conselho seriam a não-intervenção e o respeito à 
soberania de cada país, à autodeterminação dos povos e à integridade territorial. 10  

C20 

O Conselho funcionará como uma espécie de "primeiro recurso" para dirimir 
problemas de defesa na América do Sul, evitando assim o recurso imediato à 
Organização dos Estados Americanos (OEA), onde as intermediações passam 
inevitavelmente pelo acordo com os Estados Unidos. 

15 

 

C21 
Outro aspecto enfatizado pelo CSAD é a maior troca de informações entre as 
forças armadas dos países da região e treinamentos conjuntos, objetivando uma 
melhor preparação de suas Forças Armadas. 

10 
 

C22 O conselho poderá tratar do tema de possíveis conflagrações de natureza bélica e 
gerar espaços de confiança mútua entre os países e suas Forças Armadas. 10  

C23 Novas idéias.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

ASPECTO Código ESPECIFICAÇÃO   

A1 Incoerente. Ilógico ou contraditório. 00 

A2 Parcialmente compreensível. 05 Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10 

 

B1 Pouco claro. 00 

B2 Falta de clareza em partes do texto. 05 Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 10 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações inúteis. 00 

C2 Parcialmente objetivo. 05 Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10 

 



 
D1 Pouco coeso. 00 

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 05 

D3 Emprego parcial dos conectivos. 08 Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos 
conectivos. 

10 

 

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro 

10  

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80  

RESULTADO  DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
RESULTADO FINAL  

VALOR DAS QUESTÕES  ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,0 600   
2ª Questão – 4,0 400   

                               GRAU FINAL DA AVALIA ÇÃO  
 

Item Observações 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


