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   GEOGRAFIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

  Comparar a situação atual do modelo de desenvolvimento do Chile e do Brasil, no campo psicossocial e 
econômico, concluindo sobre as medidas a serem adotadas pelo governo brasileiro, visando incrementar o crescimento 
do País. 
 

1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 10  
M2 Delimitação do espaço geográfico. 5  
M3 Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  
M4 Ideias complementares 

relacionadas com o pedido. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  
M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 15  

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento. 15  

De forma dedutiva. 10 
Limitando-se a resumir. 5 

 
Desenvolvimento 

 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M9 Elaboração das conclusões 

parciais. 
Não elaborou as conclusões parciais. 0 

 

Totalmente. 10 
Mais da metade das partes está coerente com 

o todo. 
5 

Menos da metade das partes está coerente com o 
todo. 

2 
M10 Divisão do todo em 

partes coerentes. 

Divisão sem coerência. 0 

 

Totalmente. 10 
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente. 
5 

Empregou menos da metade dos referenciais 
corretamente. 

2 

 

M11 

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação). 

Não empregou os referenciais  corretamente. 0 

 

Totalmente. 10 
Atendimento em mais da metade das ideias. 5 

Atendimento em menos da metade das ideias. 2 
 

M12 
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto. 

Não atendimento das ideias. 0 

 

Totalmente. 10 
Mais da metade das ideias com ligação. 5 

 

Menos da metade das ideias com ligação. 2  

Desenvolvimento 

 

Identificação 
do objeto 
correto 

 

M13 

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito. 
Ideias sem ligação. 0  

 

 

 

 

 

 

 

Aluno Nº 



 2 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M14 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 10  
Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10 

Parcialmente com as ideias essenciais.  5 M15 
Elaboração da síntese 

coerente com  
 as conclusões parciais. Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0 

 

M16 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 10  
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 

M17 
Conclusão baseada 

nos aspectos 
desenvolvidos (lógica). 

Ideias sem suporte. 0 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M18 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20  

Subtotal – MÉTODO 180  

 
2. CONHECIMENTO 

TOTAL: 300 (trezentos) escores 
- 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias essenciais 

- 60 (sessenta) escores atribuídos para ideias complementares 
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 

 *A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, devendo 
defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, 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 

C1 
O Brasil e o Chile apresentam índices diferenciados no contexto sul-americano, nos 
aspectos político e econômico, em função de seus modelos de desenvolvimento. 10  

C2 
O Brasil é um país de dimensões continentais, situado na porção central da 
América do Sul, tem a metade de seu território coberto pela floresta Amazônica, 
a principal reserva de biodiversidade do planeta. 

10  

C3 
O Chile, situado entre a cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, margeia grande 
parte da porção oeste do continente Sul Americano. Apresenta várias paisagens, 
como o deserto de Atacama ao norte e as geleiras da Patagônia ao sul. 

10  

C4 
O Brasil e o Chile tiveram sua história política marcada por um período de 
governança militar, passando por um processo de redemocratização em 
1984 e 1988 respectivamente. 

10  

 
 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C5  Outras ideias julgadas pertinentes.   

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

  a. Comparação do modelo de desenvolvimento do Chile e do Brasil no campo 
psicossocial 

  

O investimento real no setor público de saúde no Chile foi incrementado 
na última década em mais de um mil por cento, destacando o enfoque 
prioritário para a reposição e melhoramento da infra-estrutura e 
equipamento da rede assistencial. No nível regional foram assinados 
convênios de programação para financiar projetos que visam à atenção 
de saúde primária em setores urbanos e rurais.  
O sistema de saúde brasileiro é composto por um grande sistema público, 
gerido pelo governo, chamado S.U.S. (Sistema Único de Saúde), que 
serve a maioria da população, e pelo setor privado, gerido por fundos de 
seguros de saúde privados e empresários. O sistema público é ainda 
manifestamente insuficiente e carente de qualidade. A participação 
proporcional do total de gastos com saúde, no conjunto das finanças 
federais, apresentou redução de 40% entre 1995 e 1999. De 1999 a 
2002, há um aumento na proporção, não alcançando, porém, os valores 
iniciais da série. Em 2003, houve uma nova queda no indicador. 

C6 FC: Assistência 
de Saúde 

Tal aspecto evidencia uma grande desigualdade social entre os dois 
países, em relação à saúde pública, com vantagens para o sistema 
chileno. 

10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C7 FC: Educação e 
instrução O Chile possui a taxa de analfabetismo igual a 3,5%. Melhor país da 

América Latina em exames internacionais de aprendizagem na educação 
básica, o Chile adota o período integral para seus alunos, currículo 
organizado e escolas com boa infra-estrutura. Seus pontos fortes, porém,

10  
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são a formação, com ensino médio obrigatório, e a avaliação dos 
professores. 
O Brasil possui a taxa de analfabetismo igual a 10%.Professores com 
baixos salários, superlotação de salas de aula, desvalorização 
profissional e falta de propostas pedagógicas de qualidade são alguns 
dos muitos problemas enfrentados pelo sistema de ensino público do 
Brasil. O Brasil investe na educação menos de 4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) 
Desta forma, verifica-se que a estrutura educacional do Chile é bem mais 
eficaz que a do Brasil, o que se materializa em função dos índices 
apresentados. 
O Chile desenvolveu o mais abrangente e bem sucedido modelo de 
financiamento habitacional da América Latina. A partir de uma experiência 
de privatização radical da previdência, o Chile gerou uma importante fonte 
de recursos de longo prazo a custos razoáveis, o que permitiu o 
financiamento em larga escala da indústria de construção chilena.  
A regulação urbana, verificada nos termos das atuais políticas 
habitacionais no Brasil é caracterizada por uma intervenção pública 
destinada a melhorar as condições de favelas ou de assentamentos 
precários, propondo-se a fornecer uma infra-estrutura adequada a estas 
áreas. A atual política carece de investimentos em moradias populares 
subsidiadas e investimentos expressivos em políticas urbanas que se 
articulem à política habitacional, bem como através de uma política 
econômica capaz de redistribuir a renda e a riqueza que se apresentam 
de forma extremamente concentrada no Brasil,  

 

 

C8 

 

FC: Habitação 

A grande diferença das condições de moradia destes dois países reforça 
o desnível social em favor do Chile. 

 
 

10 
 

A expectativa de vida no Chile atinge os 81,6 anos para os homens e 81.9 
anos para as mulheres, 2º melhor índice do continente americano. 
A expectativa de vida no Brasil atinge os 76,2 anos para os homens e 
76.4 anos para as mulheres. C9 FC: Expectativa 

de Vida 
A diferença da expectativa de vida entre os países retrata as melhores 
condições sociais do Chile. 

10  

O Chile possui cidades, como Santiago, considerada como a cidade 
latino-americana que oferece as melhores condições entre qualidade de 
vida, possibilidades de desenvolvimento profissional e poder de negócios. 
Sua heterogeneidade social não é acentuada (IDH = 0,878). 
O Brasil apresenta uma das maiores taxas de concentração de renda do 
mundo Apesar de pouca migração entre as classes sociais, os brasileiros 
melhoraram o padrão de vida em 2008, já que a renda média das famílias 
sofreu elevação (IDH = 0,813). 

C10 FC: Padrão de 
Vida 

O padrão de vida chileno e mais elevado e menos heterogêneo que o 
brasileiro. 

10  

O Chile possui  taxa de 7 por 1000 nascidos, ficando atrás somente 
de Canadá(5), Cuba(5) e EUA(6), no continente americano. 

O Brasil possui a taxa de 22 por 1000 nascidos, o 4º pior índice da 
América do Sul C11 

FC: Taxa de 
mortalidade 

infantil Esse fator evidencia a diferença do serviço de saúde e condições 
sanitárias dos dois países, em favor do Chile. 

10  

A importância do turismo na economia do Chile vem crescendo e hoje 
representa 3,5% do PIB do país Para 2010, há uma expectativa de cerca 
de 2,7 milhões de turistas estrangeiros.  
O Brasil ocupa o primeiro lugar entre as 19 economias de turismo da 
América Latina. O Brasil está muito bem posicionado, entre os top 10, em 
dois itens importantíssimos, que são a geração de empregos e renda para 
a  economia, por meio do turismo. 

C12 FC: Turismo 

Esse fator evidencia o melhor aproveitamento do potencial turístico, por 
parte do Brasil, apesar de também ser um setor em crescimento no Chile. 

10  

 Conclusão Parcial   

C13 
O modelo de desenvolvimento chileno, no campo psicossocial, apresenta características 
peculiares e indicadores que comprovam sua eficácia e justificam o melhor posicionamento 
do país, na maioria dos fatores analisados, perante o Brasil. 

25  

  b. Comparação do modelo de desenvolvimento do Chile e do Brasil no campo 
econômico 

  

O desenvolvimento da infra-estrutura rodoviária do Chile tem sido 
dificultado pela configuração do seu relevo e também pela pouca 
uniformidade da distribuição demográfica. A insuficiência de transporte 
terrestre é compensada pela grande importância da aviação e do 
transporte marítimo, modalidades estruturadas e desenvolvidas. 

O Brasil apresenta deficiências na sua qualidade da infraestrutura 
em todas as modalidades de transporte, destacando-se sua 
limitada capacidade portuária, verdadeiro “gargalo” para suas 
exportações. 

C14 
FC: 

Infraestrutura de 
transportes 

O Chile apresenta melhor infraestruttura de transportes, o que 
reflete diretamente nas suas exportações e economia. 

10  
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O Chile carece de pátio industrial variado para usufruir melhor dos 
tratados de comércio que estabeleceu. No setor industrial, o Chile 
concentra o seu polo nas proximidades de sua capital, e no principal 
centro do país, Santiago. A produção industrial está ligada, em geral, a 
produção primária, como: indústria de alimentos, têxtil e beneficiamento 
de minérios. 
O Brasil é considerado um dos países mais industrializados do mundo, 
por isso ocupa o décimo quinto lugar nesse seguimento em escala global. 
A intensificação da indústria brasileira faz com que o país possua um 
enorme e variado parque industrial que produz desde bens de consumo à  
tecnologia de ponta. 

 
 
 

C15 

 

 

FC: Indústria 

O Brasil apresenta uma grande diversidade nesse fator, o que reflete 
diretamente na superioridade de sua economia em relação ao Chile. 

 
10  

A expansão da implantação da energia eólica no Chile foi de 740%. A 
principal fonte de energia é a hidrelétrica, produzida pelos inúmeros 
cursos d'água do Chile central. O petróleo é extraído nas províncias de 
Magallanes e Tierra del Fuego, porém a modesta produção obriga o país 
à importação. 
Apesar da capacidade de geração de energia eólica no Brasil tenha 
aumentado 77,7% em 2009, o país cresceu menos do que a média da 
América Latina. É auto suficiente em petróleo, sendo sua energia 
hidrelétrica  a principal fonte de energia. 

C16 FC: Energia 

Nos aspectos avaliados, o Brasil apresenta-se em melhores condições de 
geração de energia, com exceção da eólica. 

10  

As políticas agrícolas adotadas pelo Chile estão de acordo com as 
diretrizes nacionais, pos possui uma política de Estado para o setor. Os 
enfoques principais são: a construção de capacidades, investindo-se, 
sobretudo, na capacitação dos pequenos e médios agricultores; o 
melhoramento tecnológico; a capitalização privada de novos 
investimentos; e a acessibilidade de ganhos logísticos aos pequenos 
produtores através de cooperativas, entre outros. 
O Brasil ainda não possui uma Política de Estado para a agricultura. A 
Política Agrícola teve que adaptar-se aos diferentes desígnios da política 
econômica de cada governo e tem um caráter essencialmente 
reacionário, atendendo a demandas emergenciais do setor produtivo. 
Desde 1994, houve uma migração de recursos para projetos de reforma 
agrária e inclusão de grupos desprivilegiados na cadeia produtiva do setor 
agrícola. 

C17 FC: Agricultura  

No aspecto considerado, o Chile apresenta melhores condições de 
gestão, influindo na  progressividade dos objetivos traçados para a área. 

10  

A produção chilena de carne bovina, ovina e suína, não atende à 
demanda total, complementada por importações da Argentina e do Brasil. 

A pecuária exerce uma grande relevância nas exportações brasileiras, 
além de abastecer o mercado interno. O Brasil é um dos maiores 
exportadores de carne do mundo  

C18 FC: Pecuária 

O Brasil apresenta grande vantagem nesse fator em relação ao Chile, 
sendo tal fator um grande diferencial na economia brasileira. 

10  

Chile é o país latino-americano mais bem posicionado no ranking 
mundial, ocupando a  19º posição. Esta posição sustenta-se na sua 
economia aberta, orientada fortemente às exportações, e cuja abertura 
comercial está plasmada numa ampla rede de Tratados de Livre 
Comércio com a União Europeia, Estados Unidos, México, Canadá, 
Coreia, Centro América e outros que continuam em processo de 
negociação,  tanto na Ásia, quanto na América do Sul.  

O Brasil ficou na 87ª posição em um ranking de 121 países, elaborado 
pelo Fórum Econômico Mundial, sobre a abertura dos países para o 
comércio mundial. 

C19 FC: Comércio 
exterior 

O Chile apresenta maiores vantagens no tocante à sua política de 
abertura econômica, o que proporciona maior diversidade de acordos 
bilaterais. 

10  

Sob uma política econômica voltada para  a exportação, os governos 
chilenos, desde fins da década de 1980, adotaram políticas de Estado de 
longo prazo com o objetivo de tornar a economia chilena mais competitiva 
internacionalmente, fazendo do Chile um receptor seguro e atraente para 
investidores nacionais e internacionais. O Chile adotou, a partir de 2001, 
uma medida que é considerada a chave para sua estabilidade atual: a lei 
do superavit estrutural, de 1% do PIB - um mecanismo anti cíclico, 
através do qual o governo economiza receita nos anos bons para poder 
gastar mais nos anos em dificuldade. 
No Brasil, em 2007 o Governo Federal lançou um programa que se 
constitui na sua política econômica. Denominado Programa de 
Aceleração de Crescimento - PAC, que engloba um conjunto de medidas 
que se destinam a tornar mais rápido o crescimento econômico do país 

C20 FC: Política 
econômica 

No aspecto considerado, o Chile apresenta uma melhor proposta de 
gestão, possibilitando a sequência do desenvolvimento e da consecução 
das metas de crescimento.. 

10  
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 Conclusão Parcial   

C21 
O modelo de desenvolvimento do Chile, no campo econômico, apresenta 
relativa superioridade perante o Brasil, em alguns aspectos dos fatores 
analisados, apesar das limitações fisiográficas do país. 

25  

C22  Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C23 
O Brasil pode adotar medidas no sistema educacional, no tocante à 
preparação e seleção de professores, bem como a extensão da 
obrigatoriedade do ensino até o nível médio. 

 
15  

C24 
No campo da geração de energia, o Brasil pode investir no crescimento da 
produção de energia eólica, como medida alternativa para a necessidade de 
produção de energia elétrica. 

15  

C25 
No campo da agricultura o Brasil pode adotar uma política de Estado e não 
de governo, para que se possa dar a necessária e devida continuidade ao 
crescimento do país nesse setor. 

10  

C26 
O Brasil pode reestruturar seu sistema de saúde com maiores investimentos 
na parte estrutural , com reflexos diretos na melhoria da taxa de mortalidade 
infantil. 

20  

C27 
No campo da infraestrutura de transportes, o Brasil pode aproveitar a 
experiência chilena em sua expressão aérea e portuária, de maneira a 
alavancar esses dois setores críticos. 

10  

 
 
 
 
 

Conclusão 
 

Algumas ideias 

C28  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) 

A1 0 (1)  
A2 5  (A) COERÊNCIA  
A3 10 (2)  
B1 0 (1)  
B2 15  (B) CLAREZA  
B3 30 (2)  
C1 0 (1)  
C2 5  (C) OBJETIVIDADE  

C3 10 (2)  
D1 0 (1)  
D2 10  
D3 20  

(D) COESÃO  

D4 30 (2)  
E1 10 (4)  
E2 10 (4)  
E3 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4 10 (4)  
Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120  

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

RESULTADO DA QUESTÃO   

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Justificar a pretensão no Brasil em ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
 

1. MÉTODO 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 5  
M2 Delimitação do espaço geográfico. 5  
M3 Delimitação no  tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  
 

M4 

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido. 
Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15  
Em todas as ideias. 10 

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

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da  servidão (justificativa das 

ideias).  
Em nenhuma das ideias. 0 

 

Em todas as ideias. 10 

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

M9 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto. 

Em nenhuma das ideias. 0 

 

Em todas as ideias. 10 

Em mais da metade das ideias. 5 

Em menos da metade das ideias. 2 

Desenvolvimento 

 
Identificação 

do objeto 
correto M10 Justificativa das ideias com  

ligação de causa e efeito. 

Em nenhuma das ideias. 0 

 

Subtotal – MÉTODO 80  

  
2. CONHECIMENTO 

TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores 
- 170 (cento e setenta) escores atribuídos para ideias essenciais 

- 70 (setenta) escores atribuídos para ideias complementares 
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 

* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, devendo 
defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, 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 

C1 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada oficialmente em 24 de 
outubro de 1945 em São Francisco, Califórnia, por 51 países, logo após o 
fim da Segunda Guerra mundial. Sua sede atual localiza-se na cidade de 
Nova Iorque. A ONU não mais reflete a realidade de poder mundial. O 
CSNU está preservando um determinado “status quo” da ordem mundial 
surgida após a 2ª GM. 

 
20  

C2 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) é o órgão 
responsável por garantir a Segurança Coletiva e a Manutenção da Paz 
Mundial. É constituído por quinze Estados, sendo cinco membros 
permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) e dez 
eleitos pela Assembleia Geral, por um período de dois anos. 

20  

C3 

Recentemente, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por 
unanimidade a convocação de negociações intergovernamentais para 
expandir o Conselho de Segurança. O Brasil é um dos maiores interessados 
em conquistar um assento permanente no CSNU. 

20  

 
Introdução 

 
Algumas 

ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.   
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C5 
O Brasil esteve presente na Conferência de São Francisco em 1945, sendo, 
portanto, um dos 51 Estados-fundadores da ONU (membro originário). 

15  

C6 
O Brasil é o país que, juntamente com o Japão, mais vezes foi escolhido (dez 
mandatos) membro rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
evidenciando o reconhecimento de sua importância no atual cenário mundial. 

20  

C7 
O Brasil tem destacada participação em operações de paz, principalmente 
com a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), 
onde mais de 1200 militares são empregados. 

20  

C8 

A Constituição Federal brasileira prevê em seu Art 4º, que a República 
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios 
da não-intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz e  solução 
pacífica dos conflitos, caracterizando a índole pacífica do povo brasileiro, de 
respeito às normas de direito internacional, em sintonia com a Carta das 
Nações Unidas. 

 
20  

C9 
O Brasil é reconhecido internacionalmente como representante natural da 
América Latina, devido ao seu imenso território, sua população, suas 
riquezas naturais e desenvolvimento científico tecnológicos, entre outros. 

20  

C10 

O Brasil tem o apoio de vários Estados na sua pretensão de ocupar uma 
cadeira permanente no CSNU, destacando-se o apoio da Rússia, França e 
China, por já ocuparem vaga permanente no CSNU. Isso  revela o 
reconhecimento internacional do reposicionamento brasileiro bem como o 
acerto da diplomacia brasileira em persistir na construção de uma nova 
ordem internacional, mais justa e menos assimétrica. 

20  

C11 

O Brasil assinou e ratificou o Tratado de Não-Proliferação de Armas 
Nucleares (TNP) de 1968 e o Tratado de Proibição Completa de Teses 
Nucleares de 1996 e situa-se na “zona mais desmilitarizada do mundo”, 
possuindo uma diplomacia e política externa calcadas na herança de 
princípios jurídico-pacifistas do Barão do Rio Branco, chanceler brasileiro 
entre 1902-1912. 

20  

C12 
O Brasil tem o reconhecimento internacional como nação influente, com 
economia consolidada e moeda forte, caracterizando-se como Estado 
contribuinte para o orçamento da ONU. 

15  

C13 
O Brasil possui Ministério da Defesa consolidado e Forças Armadas 
preparadas e adestradas. Recentemente, o governo brasileiro reiniciou um 
programa de investimento na modernização das Forças Armadas. 

10  

C14 

A conquista de uma vaga permanente no CSNU ensejaria uma maior 
representatividade da América Latina na ONU e um reconhecimento da 
presença brasileira no cenário internacional, o que possibilitaria a tomada de 
decisões sobe questões internacionais. A ampliação do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas traria maior legitimidade e democratização às 
suas decisões. 

20  

Desenvolvi- 

mento 
 

Algumas 
ideias 

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

 

      3. EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 

A1 0 (1)  
A2 5  (A) COERÊNCIA  
A3 10 (2)  
B1 0 (1)  
B2 5  (B) CLAREZA  
B3 10 (2)  
C1 0 (1)  
C2 5  (C) OBJETIVIDADE  
C3 10 (2)  
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D1 0 (1)  
D2 5  
D3 8  

(D) COESÃO  

D4 10 (2)  
E1 10 (4)  
E2 10 (4)  
E3 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4 10 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80  
OBS: (1) Grau mínimo.  (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do 
item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro. 
 

RESULTADO DA QUESTÃO   

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
 

RESULTADO  FINAL 

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,00 600   

2ª Questão – 4,00 400   

TOTAL – 10,00 1000 
  

 
 

 
OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


