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1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

“O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a 
habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades.” (sic) 
“Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso à crises ecológicas, entre 
outras… O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas tanto pelo 
aumento do potencial produtivo como pela garantia de oportunidades iguais para todos.” (sic)  
(Citações do Relatório Brundtland, “Nosso Futuro Comum”. Disponível no site: https://nacoesunidas.org/acao/meio-
ambiente/. Acesso em 29 de Outubro de 2018.) 
 
 Analisar as fontes renováveis e não renováveis que compõem a atual matriz energética mundial, concluindo 
sobre os impactos decorrentes da exploração das referidas fontes na preservação do meio ambiente. 

 
1. MÉTODO 
 TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 
 PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-

RES 
ESC 

ALUNO 
 

Introdução 
(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 
 Desenvolvimento 

(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 
 

Desenvolvimento 
 
Identificação do 
objeto correto 

M9 Divisão do todo em 
partes coerentes. 

Totalmente. 20 

 
 Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10 
 Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5 
 Divisão sem coerência. 0 
 

M10 
Identificação da 

coerência das ideias 
com o objeto. 

Totalmente. 25 
 

 Atendimento em mais da metade das ideias. 15 
 Atendimento em menos da metade das ideias. 5 
 Não atendimento das ideias. 0 
 

M11 
Análise das ideias 
com ligação de 
causa e efeito. 

Totalmente. 35 
 

 Mais da metade das ideias com ligação. 20 
 Menos da metade das ideias com ligação. 10 
 Ideias sem ligação. 0 
 PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-

RES 
ESC 

ALUNO 
 

Conclusão 
(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  

 A luno nº

GEOGRAFIA 
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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 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 

O mundo moderno, sobretudo os países mais industrializados, é altamente 
dependente das diversas fontes de energia para a manutenção de seus 
parques industriais e também para o fornecimento de energia para seus 
grandes núcleos populacionais. Neste contexto, a matriz energética pode ser 
definida como um conjunto de fontes de energia ofertado no país para captar, 
distribuir e utilizar energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. A 
matriz representa a quantidade de energia disponível em um país, e a origem 
dessa energia pode ser de fontes renováveis ou não renováveis. 

5  

C2 

A matriz energética mundial é composta, principalmente, por fontes não renováveis, 
notadamente por petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear, o que lhe 
confere um baixo grau de sustentabilidade devido aos impactos decorrentes dos 
rejeitos e emissões de gases que provocam o efeito estufa resultante do 
funcionamento de usinas, veículos automotores, indústrias, cujos processos 
produtivos consomem esses combustíveis. Tais impactos podem, inclusive, ter 
reflexos em mudanças climáticas de alto risco. 

5  

C3 

As reservas de fontes de energia não renováveis estão distribuídas por 
várias áreas do mundo, sendo o Oriente Médio o grande produtor de 
petróleo; Rússia, EUA e China se destacam nas reservas de carvão 
mineral; Rússia, Irã e Qatar são os maiores produtores de gás natural; e 
França, Bélgica e Eslovênia concentram a maior geração de energia 
nuclear. No que se refere às fontes renováveis, China, EUA, Alemanha e 
Espanha estão na frente dos países que mais investem e produzem energia 
renovável. O Brasil, que possui a matriz energética mais sustentável do 
mundo, se coloca na 9ª posição dos países que mais investem na produção 
de energia limpa.  

10  

C4 

As fontes renováveis que integram a matriz energética mundial, 
notadamente a fonte hidráulica, a biomassa, a solar e a eólica, contribuem, 
em menor escala, para a geração de energia, como complemento da 
geração de fontes não renováveis, para atender à demanda mundial de 
forma sustentável. A utilização de fontes renováveis, ainda assim, geram 
impactos ao meio ambiente, em grande parte, relacionados à alteração da 
paisagem natural, ao deslocamento de fauna e flora e ao reassentamento 
de populações atingidas pelas obras de infraestrutura dos 
empreendimentos. 

10  

C5 

A tendência atual, diante da demanda por energia e do consumo estimulado 
de recursos naturais de fontes não renováveis, é a busca da diversificação 
da matriz energética mundial, dando maior ênfase na utilização de fontes de 
energia renováveis, tanto para complementar e substituir o consumo de 
combustíveis fósseis, quanto para buscar o desenvolvimento econômico 
sustentável. 

5  

C6 
A seguir, serão analisadas as fontes renováveis e não renováveis que compõem a 
atual matriz energética mundial, concluindo sobre os impactos decorrentes da 
exploração das referidas fontes na preservação do meio ambiente. 

5  

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.   
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

                                                    
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Id e i a s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Fontes renováveis.   

 
 
 
 
 
 

C8 

1) Energia Hidráulica 
Energia hidráulica, também conhecida como energia hídrica ou hidrelétrica, 
é aquela obtida por meio do aproveitamento da energia potencial e cinética 
das correntes de água em rios, mares ou quedas d’água. É considerada 
uma fonte de energia renovável e limpa. Segundo a Empresa de Pesquisa 
Energética, a fonte hidráulica participa com 2,5% na geração de energia em 
nível mundial. De acordo com dados de 2010 da International Energy 
Agency (IEA), a China é o maior gerador de energia hidrelétrica do mundo, 
com 713,8 TWh (TeraWatts/hora) de capacidade. O Brasil ocupa a segunda 
posição com 403,3 TWh, seguido de Canadá (348 TWh), Estados Unidos 
(260,2 TWh) e Rússia (164,8 TWh). Sendo considerada uma fonte limpa de 
geração de energia, a Fonte Hidráulica produz muito menos impacto 
ambiental, quando comparada ao provocado pelas fontes de origem fóssil. 
Entretanto, no período de construção da barragem, impactos ao meio 
ambiente e sociais são gerados em razão da grande área destinada à 
construção da usina e para formação do reservatório, ocasionando 
alagamento de áreas, provocando o deslocamento da fauna e remoção da 
população ribeirinha. 

20  
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 2) Biomassa 
É classificado como biomassa o conjunto de substâncias orgânicas que, por meio da 
sua decomposição, podem ser transformadas em combustível. Cascas de fruta, 
madeira, bagaço de cana-de-açúcar, esterco, restos de alimentos e diversos outros 
materiais orgânicos podem ser utilizados para obtenção da biomassa.  
Segundo a pesquisa realizada pela IEA Bioenergy Task 40 – divisão especializada 
em bioenergia da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) o Brasil 
é o país que mais utiliza biomassa na produção de energia, sendo 16% do uso 
mundial no setor. Em seguida, estão os EUA (9%) e Alemanha (7%). De acordo com 
o material publicado recentemente, os 15 países do topo dessa lista representam 
65% do uso global de biomassa na matriz energética. Atualmente, a biomassa 
representa cerca de 10% da produção de energia global. O etanol é o principal 
biocombustível do Brasil e dos Estados Unidos; enquanto que, na União Europeia, o 
biodiesel domina o mercado de biocombustíveis líquidos. Segundo os dados, a 
capacidade combinada de usinas de etanol brasileiras foi de cerca de 43 bilhões de 
litros por ano, sendo que a cana é o principal insumo do etanol. Quantidades 
significativas do etanol brasileiro foram exportadas para os EUA, Coreia do Sul e 
Japão, desde 2004. Em comparação com os combustíveis fósseis, a biomassa é 
considerada uma fonte limpa. Porém, é necessário que medidas de proteção sejam 
empreendidas no sentido de preservar o solo, os mananciais, agredidos pelo 
processo de aragem e plantio dos produtos geradores de energia, bem como contra 
o resultado das emissões dos biocombustíveis, notadamente a chuva ácida. 

20  

C10 

 3) Energia Eólica 
O vento é uma fonte de energia limpa e renovável. Sua energia cinética induz 
ao movimento das pás de um aerogerador que, por meio de um rotor, converte 
a energia mecânica em energia elétrica. A geração de energia elétrica obtida 
por meio desta fonte vem apresentando crescimento significativo nos últimos 
anos. Atualmente, a China é a líder na geração de energia eólica mundial. Sua 
produção corresponde a quase metade de toda energia eólica gerada no 
Planeta. O Brasil possui uma capacidade eólica acima da média mundial, com 
ventos constantes com pouca variação de velocidade e aumento de intensidade 
durante períodos de estiagem. Seu uso, junto com usinas hidrelétricas, 
permitiriam a formação de estoques de energia disponíveis para épocas de 
seca e poucas chuvas. Um relatório de 2013 da World Wind Energy Association 
(WWEA) mostra que a China é o país com maior capacidade eólica instalada 
(91.324 MW), seguida pelos Estados Unidos (61.108 MW) e pela Alemanha 
(34.660 MW). Apesar de o Brasil ainda não estar entre os 10 países com maior 
uso da energia eólica, ele é oitavo na lista dos países com novas instalações, 
conforme apuração de 2013. Poluição visual criada pela instalação de grandes 
parques eólicos, poluição sonora resultante do funcionamento das pás dos 
aerogeradores e interferência nas rotas regionais de migração de aves, são 
aspectos levantados como causadores de impactos ambientais decorrentes da 
exploração da energia eólica. 

20  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Id e i a s  
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 4) Energia Solar. 
Dependendo da forma de captação dos raios solares, pode-se obter energia elétrica 
ou térmica. Tradicionalmente, o sol era usado apenas como fonte de energia 
térmica, tanto em casas como em indústrias (para aquecimento da água ou 
secagem de grãos, por exemplo), porém a tendência de se obter calor e eletricidade 
já tomou conta do mercado. Utilizando-se uma superfície escura para captação é 
obtida energia térmica (cores escuras possuem maior capacidade de absorção de 
luz e de calor). Utilizando células ou painéis fotovoltaicos, é obtida a eletricidade. A 
energia solar possui baixa participação na matriz energética mundial, porém seu uso 
tem crescido rapidamente assim como a energia eólica. Segundo dados da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Europa é a região que mais utiliza o sol 
como fonte de energia, com cerca de 74% da capacidade mundial instalada; 
Alemanha e Itália lideram o grupo. Fora da Europa há Estados Unidos, Japão e 
China como principais geradores. Poluição visual criada pela instalação de grandes 
parques solares e deslocamento de fauna decorrente da preparação do terreno para 
instalação dos painéis, bem como a destinação e o manejo de resíduos 
fotovoltaicos, são aspectos levantados como causadores de impactos ambientais 
decorrentes da exploração da energia solar. 

 
20  

 Conclusão Parcial   

C12 

Conclui-se parcialmente que as fontes renováveis, em que pese serem inesgotáveis 
e sustentáveis, ainda representam uma parcela menor de participação na matriz 
energética mundial. Investimentos em energia eólica, solar e biomassa estão 
buscando uma alteração neste quadro, para atender à crescente demanda por 
energia para sustentar o crescimento da economia mundial. O Brasil se destaca 
mundialmente por possuir uma matriz energética considerada a mais sustentável 
dentre os países industrializados. Os impactos ambientais causados pela exploração 
dessas fontes de energia são mais significativos na fonte hidráulica, em razão da 
criação de grandes reservatórios de água, dos consequentes deslocamentos de 
fauna e da remoção de populações ribeirinhas. 

20  

  b. Fontes não renováveis.   
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 1) Petróleo e seus derivados 
O petróleo é um hidrocarboneto resultante da compressão de matérias orgânicas 
que se depositaram em profundas camadas da plataforma continental e em lagos. 
Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, o petróleo e seus derivados participam 
com 31,7% na geração de energia em nível mundial. Do petróleo do tipo leve 
podem-se obter maiores volumes de gasolina, GLP e naftas, sendo ele o mais 
valorizado no mercado, bem como encontrado em grandes quantidades no Oriente 
Médio. O petróleo do tipo médio gera o óleo diesel e o querosene; o pesado gera 
mais óleos combustíveis e asfaltos, sendo este o mais abundante no Brasil e na 
Venezuela. Dados da British Petroleum (BP) mostram que, em 2013, o Oriente 
Médio tinha as maiores reservas provadas de petróleo no mundo, seguido pelo 
Continente Americano. O Brasil atinge a marca de 2,7% da produção mundial diária. 
Já o maior consumidor de petróleo no mundo são os Estados Unidos com 19,9% do 
total diário mundial, seguidos por China (12,1%) e Japão (5%). O Brasil é 
responsável por 3,2% do consumo diário mundial. Em geral, quanto mais denso o 
combustível, maior sua emissão de gases poluentes. Desta forma, derivados do 
petróleo, como óleo combustível e diesel são considerados altamente danosos ao 
meio ambiente. Dada a sua exploração ser mais concentrada em áreas marinhas, o 
derramamento de petróleo no mar causa grande impacto ambiental, atingindo a 
fauna e a flora marinhas com intensidade por vezes irreparável ou de difícil 
recomposição do meio ambiente. Esse fato atinge, ainda, as populações litorâneas 
que têm na pesca a origem de seu sustento. 

20  

 
 

 C14 

 2) Gás Natural 
O gás natural é uma fonte de energia de origem fóssil, encontrado no subsolo, 
geralmente junto ao petróleo, uma vez que a matéria orgânica que dá origem ao 
petróleo se transforma no gás natural em seus últimos estágios de gradação. 
Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, o gás natural participa com 21,6% 
na geração de energia em nível mundial, sendo que o Oriente Médio detém as 
maiores reservas de gás natural do mundo, seguido pela Rússia. Em estudo da 
BP Global de 2008, o Brasil encontrava-se na 40º posição no ranking dos 
países com maiores reservas mundiais (cerca de 0,2% das reservas). A 
versatilidade apresentada pelo gás natural, podendo ser utilizado na indústria, 
comércio, em serviços e residências, e o funcionamento de termoelétricas no 
chamado ciclo combinado, em que os gases resultantes da queima do gás 
natural são reaproveitados, conferem uma eficiência energética que contribui 
para um menor impacto ambiental, na medida em que diminui a emissão de 
resíduos gasosos responsáveis pelo efeito estufa. No Brasil, a única empresa 
que explora e transporta o gás natural é a PETROBRAS. 

20  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Id e i a s  
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 3) Nuclear 
O combustível mais utilizado nas usinas termonucleares é o átomo de 
urânio (U), extraído do respectivo metal encontrado nas rochas da crosta 
terrestre. Após sua extração, o minério precisa ser purificado e concentrado, 
passando por diversas etapas antes de servir como combustível nas usinas. 
Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, a fonte nuclear participa com 
4,9% na geração de energia em nível mundial. O domínio do ciclo completo 
da energia nuclear é estratégico para os países, na medida em que tanto 
serve para geração de energia elétrica quanto para a indústria bélica. 
O Brasil está entre os países com grandes reservas de Urânio. Somente na 
Bahia, há uma reserva de 100 mil toneladas, conforme dados da Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB). Esta quantidade é suficiente para abastecer 
Angra I, II, e III por 100 anos. Porém, os países que mais produzem energia 
nuclear são os Estados Unidos, França e Japão. Nacionalmente, esta fonte 
representa menos de 2% da geração do país. A energia nuclear é 
considerada uma fonte limpa por emitir baixas quantidades de gás 
carbônico, sendo uma forte alternativa aos combustíveis fósseis. O lado 
negativo de sua utilização consiste nos rejeitos nucleares, que são 
altamente contaminantes, representando riscos para a natureza e para o 
homem, não havendo alternativa de descarte 100% segura. Como 
exemplos de acidentes que causaram pesados danos ambientais citam-se 
Chernobyl e Fukushima. Os custos de instalação e de implementação das 
diversas normas de segurança imprescindíveis ao funcionamento da usina 
são bastantes elevados.  

 
 

20 
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 4) Carvão Mineral 
O carvão mineral foi um dos primeiros combustíveis energéticos utilizados 
pelo homem e que movimentou a Revolução Industrial. Entre as vantagens 
de sua utilização, destaca-se a abundância na natureza, o que tem 
contribuído para a manutenção dos preços do minério no mercado 
internacional mais estáveis em comparação com o petróleo. Segundo a 
Empresa de Pesquisa Energética, o carvão mineral participa com 28,1% na 
geração de energia a nível mundial. As reservas de carvão estão divididas 
em todo o mundo, sendo que os Estados Unidos, Rússia e China possuem 
mais de 60% de todo o volume disponível. A China destaca-se como a 
maior produtora mundial de carvão, mas, mesmo assim, devido a seu alto 
crescimento econômico anual ela ainda consome mais do que produz. O 
Brasil está em 26º entre os produtores e 21º entre os consumidores. A 
Rússia, apesar de ter a segunda maior reserva de carvão no mundo, é 
sexta entre os maiores exportadores e consumidores, pois sua base 
energética é o gás natural. O uso de carvão como combustível é 
considerado um dos mais danosos ao meio ambiente. A extração do carvão 
provoca poluição sonora, densa poeira tóxica, erosão do solo. A queima do 
carvão é o processo de geração de energia considerado o mais poluidor, 
sendo responsável pela liberação de mais de 30% do CO2 na atmosfera. 

20  

 Conclusão Parcial   

 
C17 

Conclui-se parcialmente que, ainda hoje, a maior parte da energia consumida no 
mundo provém de fontes não renováveis, principalmente do petróleo, que é a fonte 
de energia mais utilizada no mundo. Tais fontes, além de finitas, trazem alguns 
problemas ambientais, como a poluição gerada pelo uso de combustíveis fósseis, 
como o petróleo, ou o risco de acidentes radioativos nas usinas nucleares. Essa 
realidade mundial expõe a necessidade de que muitos países no mundo invistam 
urgentemente no desenvolvimento de fontes alternativas de energia, com vistas a 
diminuir os impactos ambientais e o risco de aquecimento global. 

 
20  

C18  Outras ideias julgadas pertinentes.    
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-

RES 
ESC 

ALUNO 
 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Ideias 
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A Matriz Energética Mundial, em razão de haver uma maior concentração 
na exploração e no consumo de fontes não renováveis, notadamente o 
petróleo e o carvão mineral, contribui não só para o agravamento de 
impactos ambientais relacionados às emissões atmosféricas dos 
chamados gases do efeito estufa, como também para a incerteza quanto à 
frequência do fornecimento destes produtos em razão da previsão de 
exaustão de suas reservas. 

10  
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Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Ideias 

C20 

Em síntese, a demanda por energia decorrente do desenvolvimento da 
economia mundial exige uma crescente oferta de energia para suportar as 
necessidades reclamadas pelas diversas atividades econômicas, o que já 
está condicionando a uma reestruturação do modelo da Matriz Energética 
Mundial, que deverá aumentar a participação das fontes renováveis, no 
sentido de garantir um fornecimento contínuo e com crescimento gradual 
da oferta de energia. 

10  

C21 

A tendência é que haja uma crescente participação das fontes renováveis 
de energia, da energia nuclear e a intensificação de medidas de eficiência 
energética. Diante desse contexto, o Brasil possui uma situação 
privilegiada no cenário mundial, principalmente por apresentar grandes 
usos e potenciais de energias renováveis, no entanto, é necessário e 
oportuno que se faça um planejamento energético sério e adequado para o 
País, de modo a permitir o desenvolvimento sustentável, sem crises 
energéticas. 

10  

C22 

Por outro lado, a exploração de fontes de energia não renováveis, dada a 
crescente demanda por oferta de energia, bem como a existência de toda 
uma economia voltada para o consumo de combustíveis fósseis, deverá 
privilegiar processos mais eficiente de extração de modo a mitigar os 
efeitos gravosos ao meio ambiente, de preservação de suas reservas e de 
direcionamento para a produção de produtos petroquímicos dos quais a 
sociedade não pode mais prescindir. 

10  

C23 

O conceito de desenvolvimento sustentável, como previsto no Relatório 
Brundtland, permite inferir que é possível a coexistência do 
desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. Para tanto, as 
tecnologias produtivas e de geração de energia devem criar um ambiente 
de convergência para que uma possa apoiar a sustentabilidade da outra. A 
Humanidade não pode prescindir dos avanços alcançados nos últimos 
séculos nas áreas da saúde, do transporte, do urbanismo, em razão de 
uma justificativa de intocabilidade dos recursos naturais. Porém, tal 
desenvolvimento pode e deve ser alcançado com preservação do meio 
ambiente, até mesmo para garantir um espaço saudável em que as 
gerações atuais e futuras possam desfrutar de tal evolução. 

10  

C24 

Por fim, conclui-se que a Matriz Energética Mundial é fator de sustentação 
do desenvolvimento econômico, na medida em que é com a energia que o 
processo de transformação se faz na realidade. A alteração da Matriz 
Energética Mundial no sentido de privilegiar as fontes renováveis de 
energia e de estabelecer processos de exploração dos recursos naturais 
do ponto de vista de prolongar a existência das reservas remanescentes, 
bem como de proteção do meio ambiente, deve ser buscada pelos países 
a fim de que o desenvolvimento econômico seja um vetor de 
sustentabilidade ambiental. 

10  

C25  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 QUESTÃO (Valor 4,0) 
 
 

“Geopolítica é um estudo dos Estados em sua relação no contexto mundial”. (Manual de Geopolítica; ECEME-2005) 
 

 Apresentar aspectos geopolíticos que têm contribuído efetivamente para a consolidação da proximidade 
estratégica entre o Brasil e os países da África Atlântica na atualidade. 
 

 1. MÉTODO 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

Introdução 
(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 
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Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5  

 
M8 

Atendimento da imposição 
da servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa). 

Em todas as ideias. 10 

 
Em mais da metade das ideias. 5 

Em menos da metade das ideias. 2 

Em nenhuma das ideias. 0 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto. 

Em todas as ideias. 20 
 Em mais da metade das ideias. 10 

Em menos da metade das ideias. 5 
Em nenhuma das ideias. 0 

M10 
Citação e justificativa das 

ideias com ligação de 
causa e efeito. 

Em todas as ideias. 30 

 Em mais da metade das ideias. 20 
Em menos da metade das ideias. 10 

Em nenhuma das ideias. 0 
Subtotal – MÉTODO 80  

 

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

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas 
ideias 

C1 
As relações entre o Brasil e o Continente Africano iniciaram-se 
praticamente em meados do século XVI, quando se encetou o tráfico de 
escravos e as trocas comerciais de produtos naturais nativos, então sob a 
égide da Coroa Portuguesa, responsável pela Colônia aqui instalada. 

7  

C2 
Esse relacionamento teve nítida influência na formação da nacionalidade 
brasileira, provocando um sincretismo de raças, línguas, costumes e 
culturas, fenômeno que perdura até os dias atuais. 

7  

C3 
Com a consolidação desse relacionamento ao longo do tempo, os 
interesses nacionais do Brasil e de países da África Atlântica tornaram-se 
cada vez mais recíprocos e complementares, razão pela qual o País 
mantém 34 embaixadas naquele Continente. 

7  

C4 

Em termos geográficos, o litoral brasileiro, com 7.500 km de extensão, 
confronta-se com o litoral africano ocidental, onde se situam dezesseis 
países, sendo a menor distância entre esses litorais de aproximadamente 
4.500 km (Natal-Lagos), o que vai se refletir no relacionamento em 
questão. 

7  

C5 
Em decorrência de aspectos geopolíticos, o Brasil passou a dedicar especial 
atenção, e até mesmo prioridade, aos países africanos considerados integrantes 
do entorno estratégico do País, quais sejam, os situados na Costa Ocidental da 
África. 

7  

C6 
A seguir, serão apresentados aspectos geopolíticos que têm contribuído 
efetivamente para a consolidação da proximidade estratégica entre o Brasil 
e os países da África Atlântica na atualidade. 

5  

 C7 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

 
 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
 

Algumas 
Ideias 

C8 

Espaço geográfico – a proximidade geográfica entre o Litoral Brasileiro e 
a Costa Ocidental da África, as dimensões continentais dos territórios em 
pauta e a facilidade de ligação entre eles por intermédio do Oceano 
Atlântico constituem aspectos geopolíticos amplamente favoráveis ao 
relacionamento do Brasil com o Continente Africano. A similaridade de 
aspectos fisiográficos, climáticos e de recursos minerais reforça 
efetivamente a característica de identidade regional no contexto desse 
relacionamento. 

20  
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
 

Algumas 
Ideias 

C9 

Postura da Defesa Nacional do Brasil – os documentos que regulam a 
Defesa Nacional do Brasil (PND, END e LBDN) estabelecem como área de 
interesse prioritário brasileiro (entorno estratégico) a Costa Ocidental da 
África e, como tal, enfatizam o estabelecimento de parcerias estratégicas 
com os países dessa região, ratificando a natural aproximação geopolítica. 

20  

C10 

Relacionamento comercial – nos últimos anos, tem-se verificado uma 
crescente atividade comercial entre o Brasil e a África, a par de elevados 
investimentos e financiamentos brasileiros em países africanos. O 
relacionamento comercial é reforçado pela ampla atuação de várias 
empresas brasileiras em solo africano, além das iniciativas de cooperação 
técnica. 

20  

C11 

Acordos internacionais – a celebração de múltiplos acordos do Brasil 
com países africanos tem permitido estreitar cada vez mais os laços 
diplomáticos e de interesses recíprocos. Esses acordos se verificam em 
diversas áreas estratégicas como ensino, energia, tecnologia, pesquisa, 
alimentação, defesa, saúde etc. 

20  

C12 
Operações de paz – embora sob a égide da ONU, a participação de 
contingentes e/ou militares brasileiros em operações de paz na África tem 
contribuído efetivamente para tornar mais sedimentado o relacionamento 
do Brasil com países africanos, ratificando a proximidade estratégica. 

20  

C13 

Ações sócio-humanitárias – os diversos tipos de ajuda humanitária que 
o Brasil tem proporcionado aos povos africanos contribuem efetivamente 
para a projeção do País como parceiro importante e como ator relevante 
no contexto internacional, fato que reforça a estatura estratégica brasileira, 
tornando o País um membro da ONU especialmente confiável para atuar 
no Continente Africano sempre que instado por aquele Organismo 
internacional, em particular no caso de arbitragem de eventuais conflitos 
entre Estados. 

 
20  

C14 

Base de apoio internacional – a parceria com a África encerra especial 
significância para o Brasil tendo em vista aquele Continente reunir 
cinquenta países com distintas culturas, bem como por sua interface 
geográfica com o Atlântico Sul, o Mediterrâneo, a Península Ibérica, o 
Oceano Índico e o Oriente Médio. Além disso, os países africanos podem 
se mostrar favoráveis a interesses ou demandas brasileiras em foros 
como o Conselho de Segurança da ONU e outros. 

20  

C15 

Cadeia produtiva internacional – a busca por mercados receptivos a 
produtos industriais com valor agregado constitui um desafio cada vez 
maior dentre os participantes da cadeia produtiva internacional. Este 
aspecto geopolítico pode se tornar altamente favorável a importações de 
produtos brasileiros por parte dos países africanos, pois encerra o 
potencial de estimular o parque industrial brasileiro, em especial da base 
industrial de Defesa, reforçando o relacionamento recíproco entre os 
países. 

20  

C16 
Atividade turística – também constitui um aspecto geopolítico por 
contribuir efetivamente para o estreitamento das relações inter pares, pois, 
além do viés econômico, faculta o intercâmbio entre diferentes povos, 
consolidando a integração no entorno estratégico. 

10  

C17 

Intercâmbios militares – o intercâmbio de militares brasileiros e 
africanos, seja em atividades de ensino seja em exercícios operativos, 
propicia uma oportunidade ímpar para um maior conhecimento das 
respectivas doutrinas militares, o que se traduz em importantes subsídios 
para compor planejamentos estratégicos caso o Brasil seja convocado a 
atuar com tropa naquele Continente. Este aspecto também contribui 
efetivamente para uma maior aproximação entre os atores em pauta. 

10  

C18 

Segurança e cooperação estratégicas – a Zona de Paz e Cooperação do 
Atlântico Sul (ZOPACAS) é integrada por 24 países banhados pelo Atlântico Sul, 
dos quais 20 estão situados no Costa Ocidental africana. A ZOPACAS é o principal 
foro para o tratamento de temas relativos à segurança no Atlântico Sul. Trata-se de 
uma iniciativa que busca articular ações em benefício da paz, da estabilidade e do 
desenvolvimento sustentável na região do Atlântico Sul, por meio do fortalecimento 
da coordenação e da cooperação entre os Estados-membros, o que contribui 
efetivamente para uma maior proximidade estratégica do Brasil com a África 
Atlântica. 

10  



10 
 

C19 

Investimentos financeiros na África – nos últimos anos, a África tornou-
se um polo atrativo de investimentos em face da sua abundância de 
recursos minerais e da demanda mais intensiva por serviços básicos de 
infraestrutura e construção civil, apesar das fragilidades institucionais 
existentes e dos riscos inerentes. Além das áreas citadas, energia, 
agricultura, serviços bancários e telecomunicações têm sido alvos para 
investimentos brasileiros na África. Em consonância com esses fatores e 
com a prioridade atribuída pelo Brasil à África Atlântica, o governo 
brasileiro tem estimulado, particularmente por meio do BNDES, 
investimentos em prol do desenvolvimento de países africanos, o que 
corrobora a proximidade estratégica do Brasil com aquele Continente. 

10  

C20 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) 

(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.  
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 RESULTADO DA QUESTÃO   

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO    (400 escores = Nota 4,00) 400 4,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

  
RESULTADO FINAL 

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,00 600   

2ª Questão – 4,00 400   

TOTAL – 10,00 1000   

 
 

 
OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO 
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO 
Ficha de Observações – 2018 
MÉTODO E CONHECIMENTO 

NR OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO 
1 Interpretou incorretamente a questão. 17 Escreveu ideias sem ligação de causa e efeito com o pedido. 
2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias. 
3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta. 
4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado. 
5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido. 

6 Empregou inadequadamente o verbo na 1ª pessoa 
(impessoalidade). 22 Apresentou argumentações vagas. 

 
7 

 
Equivocou-se conceitualmente. 

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

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

24 
Não observou que na questão do ND COMPREENSÃO o 
subtítulo (quando utilizado) deve ser a citação sintetizada do 
fato. Após o que, deve seguir a argumentação que 
sedimenta a ideia apresentada (relação de causa e efeito). 

9  
Não terminou a solução de toda a questão. 

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

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais. 
11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial. 
12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão. 
13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29 Concluiu sobre ideias não constantes do desenvolvimento. 
14 Confeccionou introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo. 

15 Redigiu introdução contendo poucas ideias consideradas 
válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão. 

16 Não estabeleceu a ligação da introdução com o 
desenvolvimento. 32 Não elaborou a conclusão. 

EXPRESSÃO ESCRITA 
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO 
33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período. 
34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente. 
35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra. 
36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras. 

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

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

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

40 Redigiu frase/parágrafo confuso e de difícil compreensão. 50 Redigiu texto com caligrafia ruim, comprometendo o 
entendimento da solução. 

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51 Não colocou entre aspas palavras em idioma estrangeiro. 
42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar. 

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

 


