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GEOGRAFIA 

 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
“Em 2001, Jim O’Neill, à época recém-indicado para o cargo de chefe de pesquisa econômica global de Goldman Sachs, 
procurou criar uma categoria na qual pudesse inserir os países de grande territórios e em rápido desenvolvimento que 
ele considerou que seriam instrumentais para a atual transformação da economia global(...)Pareceu-me que, puramente 
por conta de seu tamanho e populações, a China, a Índia, a Rússia, o Brasil e a África do Sul tinham potencial econômico”. 
(STUENKEL, Oliver. BRICS e o futuro da Ordem Global. Paz e Terra: Rio de Janeiro e São Paulo, 2017). 

 

Estudar, na República da Índia e na Federação Russa, a situação atual das infraestruturas de transporte, energia 

e indústria, concluindo sobre a importância desses aspectos econômicos para a integração dos referidos países com os 

demais integrantes do BRICS. 
 

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. 

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

20 

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

5 

Não elaborou as conclusões parciais 0 

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 

Estudo das 
ideias com 

ligação de causa 
e efeito. 

Totalmente. 35 

 
Mais da metade das ideias com ligação. 20 

Menos da metade das ideias com ligação. 10 

Ideias sem ligação. 0 

 Aluno nº 
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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 do 
resumo, 

reforçando as 
conclusões 

parciais. 

Com as ideias essenciais. 10 

 
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 5 

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 
incorreta. 

0 

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15  

M15 

Conclusão 
baseada nos 

aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). 

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução 
ou no desenvolvimento. 

10 

 

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte 
na introdução ou no desenvolvimento. 

5 

Na conclusão, menos da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 

2 

Ideias sem suporte. 0 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10  

Subtotal – MÉTODO 180 
 

 
2. CONHECIMENTO 

TOTAL: 300 (trezentos) escores 
                             - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema 

  - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 
 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos 
de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas ideias 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

A infraestrutura existente na República da Índia e na Federação Russa, nos 
setores industriais, de energia e de transporte é fundamental para as 
pretensões de integração de indianos e russos. 

5  

C2 

A República da Índia e a Federação Russa estão localizadas na Ásia, que 
é o maior dos continentes em extensão territorial. Ambos fazem fronteira 
com a China. Nesse contexto, a populosa Índia localiza-se na Ásia 
Meridional e a Federação Russa é um país que concentra suas terras na 
parte norte da Eurásia. A Rússia estende-se por diversas zonas climáticas: 
ártica, subártica, moderada e, parcialmente, na zona subtropical, sendo o 
maior país do mundo em extensão territorial. Ambos enfrentam desafios 
para a integração regional. 

5  

C3 

Os países do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) 
representam 42% da população mundial, 14,6% do Produto Interno Bruto 
mundial (PIB) e 12,8 % do volume de comércio global. Atualmente, realizam 
a modernização e racionalização dos setores econômicos. 

5  

C4 

A Índia, com uma taxa de crescimento anual que ronda os 5,8%, é dos 
países com crescimento mais acelerado do mundo. É o país que apresenta 
a maior força de trabalho mundial, contando com 513,6 milhões de pessoas, 
sendo que 54% da sua produção está no setor de serviços (57%), contra 
28,50% na indústria e 14,50% na agricultura. 

5  

C5 

A Rússia possui uma economia ainda marcada pela herança da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) com forte presença do Estado, 
da qual herdou 62% do potencial produtivo, mas também por reformas 
praticadas no país a partir da década de 1990 no sentido de abrir seu 
mercado ao exterior. 

5  

C6 

A seguir, será estudada na República da Índia e na Federação Russa, a 
situação atual das infraestruturas de transporte, energia e indústria, 
concluindo sobre a importância desses aspectos econômicos para a 
integração dos referidos países com os demais integrantes do BRICS. 

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%) 

 
Algumas ideias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. República da Índia   

C8 

Modal rodoviário. A infraestrutura viária na Índia é complexa e concentrada 
ao longo das principais cidades que formam a rede urbana. Com cerca de 
3,5 milhões de quilômetros de estradas, a Índia possui a 2ª maior rede 
rodoviária do mundo e a densidade das estradas é comparável à de países 
desenvolvidos como os Estados Unidos da América (EUA). No entanto, a 
qualidade das estradas está abaixo dos padrões mundiais, com cerca de 
apenas 25% das rodovias possuindo 2 ou 4 pistas o que dificulta a 
integração nacional e regional. As conexões com a China são dificultadas 
pelo Himalaia, apesar da longa faixa de fronteira. 

10  

C9 

Modal ferroviário. A Índia possui a 4ª maior rede ferroviária do mundo, 
atrás dos EUA, Rússia e China. A Indian Railways possui cerca de 7083 
estações, cobrindo 113.617 km do total de faixas ao longo de um percurso 
de 63.974 km, que se distribui de forma equilibrada no território indiano, 
possibilitando a integração com países fronteiriços como o Tibete e a China. 

9  

C10 

Modal hidroviário. O transporte de mercadorias por vias navegáveis é 
altamente subutilizado na Índia em comparação com outros grandes países, 
representando apenas 0,15% do movimento total de cargas no país. No 
entanto, o país tem uma extensa rede de vias navegáveis interiores na 
forma de rios, canais, lagoas e riachos. O comprimento total das vias 
navegáveis é de 14.500 km, dos quais cerca de 5.200 quilômetros de rios e 
485 km de canais podem ser usados por embarcações mecanizadas para 
integrar o território. 

9  

C11 

Modal aéreo. A Índia possui aproximadamente 500 aeroportos com a 
Airports Authority of India (AAI) gerenciando 139 desses aeroportos. A AAI 
desenvolve e gerência aeroportos e também fornece serviços de 
gerenciamento do tráfego aéreo e infraestrutura aérea. A Índia possui 14 
aeroportos internacionais, 81 nacionais, 8 aduaneiros e 25 enclaves civis. 
De acordo com a autoridade aeroportuária da Índia, o tráfego total de 
passageiros gerenciado pelos aeroportos indianos aumentou a uma taxa de 
crescimento anual composta (taxa de crescimento) de 15,8%, de 59 milhões 
em 2004 para 143 milhões em 2010, números importantes para a conexão 
regional. 

5  

C12 

Petróleo e gás. O setor de petróleo e gás indiano tem uma importância 
estratégica na economia, uma vez que atende cerca de 42% da demanda 
de energia primária do país e contribui com mais de 15% para o Produto 
Interno Bruto (PIB). Os campos de petróleo e de gás natural estão 
localizados no mar de Mumbai High, Bacia de Krishna Godavari e no Delta 
de Cauvery, e em terra, principalmente nos estados de Assam, Gujarat e 
Rajasthan o que faz da índia uma grande potência energética. 

9  

C13 

Energia renovável (solar, vento, chuva, marés e energia geotérmica). A 
Índia possui grande potencial para uso de energia renovável, que é a 
energia proveniente de recursos naturais que são renováveis e 
reabastecidas naturalmente. Atualmente, o setor de energia renovável 
representava 10% (14,8 GW) da capacidade total de geração instalada de 
energia na Índia, gerando possibilidades de diversificação da matriz 
energética. 

9  

C14 

Carvão. É o maior insumo nas usinas térmicas. De acordo com a autoridade 
central de energia elétrica, em 2010 a Índia atendeu 65% das suas 
necessidades energéticas domésticas utilizando usinas termelétricas movidas a 
carvão. Entre 2011e 2016, a Índia deverá adicionar 108 usinas termelétricas, 
acrescentando uma capacidade de 114 GW de energia, atraindo investimentos 
de cerca de US$ 127 bilhões. A Índia é o terceiro maior produtor de carvão, mas 
a qualidade do carvão é um impedimento e o país o importa de seus vizinhos 
asiáticos, em especial da China. 

9  

C15 

Indústria automotiva é uma das mais importantes na Índia. A Índia é o 
segundo produtor do mundo de veículos de duas rodas, o quinto maior 
fabricante de veículos comerciais, assim como o maior fabricante de 
tratores. É o quarto maior mercado de automóveis de turismo na Ásia, assim 
como a sede do maior fabricante de motocicletas. Tal condição contribui 
para o grande potencial indiano para a importação de veículos produzidos 
em países com a China. 

9  
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C16 

Indústria de alta tecnologia (Tecnopólos). São o grande destaque evoluindo 
mais que setores tradicionais. Ao sul do território, na cidade de Bangalore, foi 
formado um grande tecnopólo ligado à produção de software. Nele estão 
instalados importantes universidades e centros de pesquisa: o centro de 
estudos tecnológicos, a Universidade de Bangalore, a Organização de Pesquisa 
Espacial Indiana, o Instituto Indiano de Administração, o Instituto Indiano de 
Ciências, o Instituto de Pesquisas Raman, o Instituto Nacional de Estudos 
Avançados, o centro Jawaharial Nehru para a Pesquisa Científica Avançada, 
entre outros, colocando a Índia na dianteira da pesquisa em ciência e tecnologia. 

9  

C17 

Serviços empresariais de “Call Centers”. Outro setor de destaque na 
Índia são os “call centers” (centrais telefônicas que prestam serviços de 
atendimento à clientes, telemarketing, suporte técnico para grandes 
empresas multinacionais), a serviço principalmente de grandes empresas 
norte-americanas. A terceirização destes serviços empresariais feitas à 
longa distância tornou-se possível não só devido às novas tecnologias de 
comunicação, mas também, devido ao fato de que uma parcela significativa 
da população domina o idioma inglês, herança do domínio colonial britânico. 

9  

C18 

Indústria cinematográfica ou “Bollywood”. O nome “Bollywood” é uma 
referência a Hollywood, mas com a inicial «B» de Mumbai (Bombay), o lugar 
na Índia para produções de cinema. O número de filmes produzidos na Índia 
é o maior do mundo. Aproximadamente vinte e três milhões de indianos vão 
ver um filme todos os dias. Segundo uma pesquisa realizada por Ernst & 
Young, o cenário é positivo e de aumento de 15% nos próximos cinco anos, 
fazendo a Índia um grande polo difusor de cultura para os países dos 
BRICS, em especial os asiáticos. 

9  

 Conclusão Parcial   

C19 

Conclui-se parcialmente que, na Índia, os setores de transporte, no caso os 
modais rodoviário e ferroviário, possuem dificuldades relativas às condições 
de relevo e clima. Já o hidroviário e o aéreo possuem elevado potencial de 
integração regional, respectivamente. No tocante à infraestrutura de energia 
renovável e não-renovável, possui grande potencial de geração e 
diversificação. Por último, a infraestrutura industrial tem grande capacidade 
produtiva e de importação, fruto do mercado interno desenvolvido. Além 
disso, destaca-se no setor de alta tecnologia e serviços empresariais de call 
center e indústria cultural. Todavia, ainda tem dificuldades para se integrar 
territorialmente aos demais países do BRICS, em particular o Brasil e a 
África do Sul. 

10  

 b. Federação Russa   

C20 

Modal rodoviário. A rede de estradas russas é vasta, embora seja 
preferível o sistema ferroviário para viagens, em decorrência do trânsito nas 
grandes cidades e da pontualidade e variedade de rotas dos trens russos. 
É importante frisar que 43% do transporte é feito por rodovias, mas a 
integração regional na Ásia é dificultada pelas condições climáticas e do 
terreno. 

9  

C21 

Modal ferroviário. As ferrovias têm uma importância estratégica para a 
Rússia. O transporte ferroviário é a ligação de um único sistema econômico, 
que garante o funcionamento estável das empresas industriais e entregas 
de mercadorias vitais para as regiões mais distantes do país. O transporte 
ferroviário é o transporte mais acessível para milhões de cidadãos da 
Rússia, interligando o país de Leste a Oeste. A rede ferroviária da Rússia 
tem quase 86 mil km de “caminhos de ferro”, dos quais cerca de metade são 
eletrificadas. Pelo comprimento total das ferrovias Rússia ocupa 2º lugar, 
atrás apenas dos Estados Unidos. Pelo comprimento das ferrovias 
eletrificadas (43.000 km), a Rússia ocupa o 1° lugar no mundo. Tal condição 
favorece a integração com os países asiáticos que fazem fronteira com a 
Rússia, dentre eles a China. 

10  

C22 

Modal hidroviário. A Rússia utiliza largamente o transporte hidroviário, 
apesar das restrições climáticas. Possui um importante sistema de hidrovias 
que conecta as bacias hidrográficas interiores. É um sistema de canais para 
comunicação, denominado “Sistema dos Cinco Mares”, foi construído na 
Ex-URSS, aproveitando os grandes rios Volga e Don, formando grandes 
lagos artificiais, que coloca em interligação os mares Branco, Báltico, 
Cáspio, Azof e Negro. 

9  
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C23 

Modal aéreo. Os três aeroportos de Moscou (Sheremetyevo, Domodedovo 
e Vnukovo) e o aeroporto Pulkovo de São Petersburgo são considerados 
modernos e seguros, com ampla malha aérea para o território russo e para 
o restante da Europa e países vizinhos. 

5  

C24 

Energia renovável. A Rússia está gradualmente investindo em energias 
renováveis, criando a infraestrutura e obtendo as competências 
necessárias. As autoridades estão tentando criar condições para que as 
energias renováveis sejam economicamente competitivas, O que o governo 
russo está tentando fazer com a energia eólica e solar. Por exemplo, foi 
criada uma tarifa especial para essas fontes de energia para torná-las mais 
atraentes do que todas as outras. O governo pretende, também, criar uma 
infraestrutura de produção de equipamentos que permitirá vender esse tipo 
de energia a um preço menor. Um dos primeiros exemplos positivos de 
produção de energia renovável é a usina eólica de 900 quilowatts construída 
pela empresa RusHydro na região da Iakútia, no Extremo Oriente da Rússia. 

9  

C25 

Gás natural. A Rússia é um dos líderes mundiais na produção de gás 
natural. As reservas estimadas para o futuro dos recursos de gás natural da 
Rússia são estimadas em 151,3 trilhões de m³, representando cerca de 40% 
do mundo. Cerca de metade dos potenciais dos recursos de gás natural na 
Rússia está localizado na Sibéria, mais de um quarto estão nas prateleiras 
dos mares de Barents e Kara. A maioria dos recursos de gás projetado está 
concentrada na parte asiática da Rússia, no mar do Ártico e no Extremo 
Oriente, com uma grande estrutura de gasodutos. 

9  

C26 

O Estado no controle da geração de energia. Concentrada no Estado 
onde as principais companhias energéticas com participação estatal: 
RusHydro, Federal Grid Company of the Unified Energy Systems, IDGC 
Holding,Rosatom State Corporation, tal fato demanda a necessidade de 
modernização. Por exemplo, a Gazprom é uma empresa de gás, da qual o 
governo russo detém 50,2% das ações – ou seja, o Estado é o controlador 
da companhia. A Gazprom exporta 160 bilhões de metros cúbicos de gás 
natural para a Europa através de gasodutos na Ucrânia e na Bielorrússia. A 
empresa fornece 60% do gás natural da Áustria, 35% da Alemanha 20% e 
da França. A Gazprom também fornece uma eminente quantidade de gás 
natural a vários outros países, como Estônia, Finlândia e Lituânia. 

9  

C27 

Energia nuclear. A Federação Russa tem 10 usinas nucleares em 
funcionamento. Elas operam em 31 reatores nucleares, com capacidade 
total de aproximadamente 23.243 MW. Todas as usinas nucleares da Rússia 
estão na gestão da SA “Rosenergoatom Consórcio”, o que concentra na 
esfera estatal o controle dessa infraestrutura. 

9  

C28 

Petróleo. As regiões petrolíferas tradicionais são a Sibéria Ocidental, bacia 
do rio Volga, Cáucaso do Norte, enquanto os depósitos mais recentes se 
encontram nas regiões do Norte Europeu (Timan-Pechora), Sibéria Oriental, 
Extremo Oriente. O setor estatal, por meio da empresa GazProm concentra 
grande parte da infraestrutura. Os volumes de produção de petróleo têm 
mantido níveis estáveis na Rússia. A queda na produtividade dos campos 
mais antigos tem sido compensada pelo acelerado aumento da 
produtividade em áreas recém-desenvolvidas. Novos campos deverão ser 
explorados até 2014-2015 ampliando a capacidade de geração de energia.   

9  

C29 

Indústria de bens de consumo e demais plantas industriais na Região 
de Moscou. indústria têxtil com matéria-prima vinda da Ásia Central, 
indústrias de automóveis, de material ferroviário, aeronáutico, elétrico e 
eletrônico. A presença do rio Volga, a leste de Moscou e de petróleo (Baku 
- mar Cáspio) cuja produção de energia permitiu o desenvolvimento da 
indústria química. 

9  

C30 

Indústria de bens intermediários e demais plantas industriais Região 
de São Petersburgo: caracteriza-se pela indústria de papel cuja matéria-
prima provém da floresta boreal de coníferas, conhecida como Taiga, 
indústria de materiais elétricos e ferroviários. As margens do mar Báltico, 
concentração de indústrias navais, já que a região possui um dos maiores 
portos do país 

9  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 

 

C31 

Indústria de base e demais plantas na Região dos Urais. As jazidas de 
carvão, ferro, metais não-ferrosos e petróleo (oeste dos Urais) favoreceram a 
instalação de indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Além do desenvolvimento 
de indústrias químicas, favorecidas pela presença de potássio e enxofre. 

9  

C32 

Tecnopólo russo. A “tecnópolis Era” é projeto que ficará situado na costa do 
mar Negro em uma área de 17 hectares. O setor científico e educacional inclui 
um departamento de projeção, um centro de processamento de dados equipado 
com computadores superpotentes e áreas abertas para pesquisas 
experimentais. O programa de pesquisas científicas prioritárias integra 40 
trabalhos de pesquisa científica e de construção, realizados em conjunto com 
empresas industriais. Há um bloco residencial, um complexo esportivo com 
piscina, uma academia e áreas de recreação na costa do mar Negro. Assim, o 
setor de tecnologia será fundamental para a modernização regional. 

9  

 Conclusão Parcial   

C33 

Conclui-se parcialmente que na Rússia a infraestrutura de transporte é 
amplamente controlada pelo Estado. O modal rodoviário possui dificuldades 
relativas às condições de relevo e clima e o ferroviário é eficiente na 
integração do país e do continente asiático. O hidroviário também tem 
restrições devido ao clima frio. A infraestrutura de energia renovável e não-
renovável, possui grande potencial de geração e diversificação e está em 
expansão, sendo fortemente controlada pelo Estado. Por último, a 
infraestrutura industrial tem grande capacidade produtiva no setor de base 
e intermediário, mas o mercado interno ainda está em desenvolvimento. 
Além disso, investe na modernização do setor de alta tecnologia. Entretanto, 
a Rússia tem dificuldades para se integrar territorialmente a países do 
BRICS, em particular o Brasil e a África do Sul, devido a fatores fisiográficos. 

10  

C34  Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

 
 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas ideias 

C35 

A modernização e otimização da infraestrutura de transporte, das indústrias 
e das fontes de energia terá um impacto positivo para as economias 
indianas e russa, contribuindo para a consolidação de um mundo multipolar. 

5  

 

C36 

Em resumo, o estudo da situação atual das infraestruturas de transporte, 
energia e indústria na República da Índia e na Federação Russa demonstra que 
ainda há necessidade de modernização e racionalização dos modais rodoviário, 
hidroviário, ferroviário e aeroviário, no sentido de propiciar melhor integração 
entre os países. Além disso é necessário adaptar as estruturas industriais de 
base, consumo e bens intermediários às fontes de energia renováveis (água, 
solar, eólica) e não renováveis (carvão e petróleo) a fim de maximizar a 
capacidade produtiva de russos e indianos. 

15  

C37 

Conclui-se que a Índia, apesar do seu acelerado crescimento econômico, se 
posiciona como um ator que se utiliza mais do soft power ou poder brando para 
estabelecer relações econômicas. O principal impedimento para maximizar a 
integração com os BRICS, em especial com os mais distantes com Brasil e 
África do Sul são os altos custos de transporte devido às grandes distâncias. 

5  

 

C38 

A Rússia e a Índia, com o fito de possibilitar sua integração com os demais 
integrantes do BRICS, associa o seu grande potencial econômico com a 
dinâmica de crescimento da China, país que mantém fortes laços 
comerciais tanto com o Brasil quanto com a África do Sul. 

 
 
5 

 

 

C39 

Já especificamente para a relação entre a Rússia e a China, o 
desenvolvimento conjunto dos campos de petróleo e gás, a construção de 
instalações de infraestrutura, ferrovias e portos marítimos, serve aos 
interesses de ambos no contexto regional. A principal área de cooperação é 
o desenvolvimento da infraestrutura de transporte a fim de tornar a rota 
Rússia-China uma artéria competitiva de transporte global. 

5  

C40 

Por fim, a transição da guerra fria para a globalização aumentou a 
capacidade competitiva da Índia e da Rússia no mercado internacional, o 
que representa um cenário positivo de vivificação de um importante espaço 
de diálogo transnacional, mesmo considerando as dificuldades logísticas 
que ainda afetam as nações em questão. 

5  

C41  Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300 
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3. EXPRESSÃO ESCRITA 
 

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 
(3) 

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas 
de modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
  

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

0 (1) 

 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  
compreensível, embora fragmentado, com má 
articulação de ideias. Há contradições que não 
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, 
mas registram dificuldade de compreensão localizada. 

10 

A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico 
e sem contradições, no qual todas as ideias 
apresentadas são desenvolvidas, proporcionando 
leitura fluente. 

20 (2) 

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

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

0 (1) 

 B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10 

B3: Texto suficientemente claro, de fácil 
entendimento do leitor. 

25 (2) 

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

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

0 (1) 

 
C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto. 

10 

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

20 (2) 

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

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

0 (1) 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5 

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10 

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

15 (2) 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)  

E2: Pontuação. 10 (4)  

E3: Concordância. 10 (4)  

E4: Regência. 10 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120  

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item 

considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro. 

 

RESULTADO DA QUESTÃO   

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar as principais contribuições do Exército Brasileiro para o desenvolvimento nacional, a partir da 

segunda década deste século. 
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 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 

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 

O Exército Brasileiro (EB) é uma instituição nacional permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 

10  

C2 

A Lei Complementar Nr 97/99 estabelece, dentre outros empregos para as 
Forças Armadas, aí incluído o EB, como atribuição subsidiária geral, 
cooperar com o desenvolvimento nacional, capacidade que apresenta o país 
para melhorar o bem-estar social, e a defesa civil, na forma determinada 
pelo Presidente da República. 

10  

C3 

Cumprindo sua missão constitucional, no último decênio, dentre várias 
atividades subsidiárias, o Exército participou de Obras de Cooperação com 
diversos órgãos, tais como o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria de 
Aviação Civil, Governos de Estado e Prefeituras 

10  

C4 

Além disso, desde 2011, o EB tem participado de operações integradas com 
outros órgãos governamentais, que asseguraram ao Brasil a devida 
tranquilidade para sediar eventos de relevância internacional com sucesso. 

10  

C5 

A seguir, serão apresentadas as principais contribuições do Exército 
Brasileiro para o desenvolvimento nacional, a partir da segunda década 
deste século. 

5  

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.   
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC/ 

ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 

Algumas 
Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C7 

a. Combate às queimadas na região Amazônica 
Desde agosto de 2019, o EB está participando da Operação Verde Brasil 
que é uma ação governamental voltada ao combate aos incêndios e crimes 
ambientais na Amazônia. O Governo Federal decretou a Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO) Ambiental, para ampliar as equipes em atuação na 
Amazônia para o combate ao fogo e investigação de ilícitos nas regiões 
afetadas. 

15  

C8 

b. Apoio às obras de transposição do Rio São Francisco 
O projeto foi dividido em 14 lotes e os trechos que ficaram sob a 
responsabilidade do EB estão prontos. Os militares executaram trabalhos 
de topografia e construção de uma barragem e dois canais de aproximação 
do rio com as estações de bombeamento, na região de Cabrobó (PE). 

15  

C9 

c. Ações de Garantia da Votação e Apuração (GVA) 
Nesta década, o EB, seguindo o previsto na legislação, desencadeou, em 
quase todo o território nacional, missões com a finalidade de prestar o apoio 
logístico e de realizar atividades para garantir a normalidade e as condições 
necessárias para que a população tivesse acesso aos locais de votação, 
bem como a devida tranquilidade para a realização da apuração dos vários 
pleitos eleitorais. 

10  

C10 

d. Apoio à realização dos Grandes Eventos Internacionais 
De julho de 2011 até setembro de 2016, o Brasil sediou sete eventos cujas 
características permitem que sejam enquadrados na definição de Grande 
Evento. Nos Grandes Eventos em questão (Jogos Mundiais Militares (de 16 
a 24 de julho de 2011), Conferência Rio +20 (de 13 a 22 de junho de 2012), 
Copa das Confederações (de 15 a 30 de junho de 2013), Jornada Mundial 
da Juventude (de 23 a 28 de julho de 2013), Copa do Mundo (de 12 de junho 
a 13 de julho de 2014), Jogos Olímpicos (de 3 a 21 de agosto de 2016) e 
Jogos Paralímpicos (de 7 a 18 de setembro de 2016), o EB teve uma 
importante participação em áreas que foram muito além das ações de 
segurança, tais como: construção e adaptação de instalações, manobras 
patrimoniais, preparação do Serviço de Saúde para atuação em 
emergências, aquisição de material para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
(JOP), e ações na área do meio ambiente. 

20  

C11 

e. Apoio à Intervenção Federal na Área de Segurança do estado do Rio 
de Janeiro 
Durante a intervenção federal, em 2018, cerca de 14 mil militares do EB 
realizaram ações integradas com as forças de segurança do estado do Rio 
de Janeiro. Foram mais de dez meses de reforço a proteção da população 
carioca e em apoio ao combate ao crime. 

10  

C12 

f. Apoio ao Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR) do 
Ministério da Defesa 
O objetivo do PAAR é fortalecer a equipe da Força Terrestre e a Seleção 
Militar brasileira em eventos esportivos de alto nível. Entre os dias 26 de 
julho e 11 de agosto de 2019, foram disputados os Jogos Pan-Americanos 
na cidade de Lima, no Peru. A delegação brasileira reuniu 486 atletas em 49 
modalidades e conquistou o 2º lugar no quadro geral de medalhas. Cabe 
destacar, nesse cenário, a participação dos 48 militares do EB, sendo 43 do 
Programa de Atletas de Alto Rendimento e cinco militares de carreira. 

10  

C13 

g. Acolhimento de refugiados venezuelanos - Operação Acolhida 
A Operação Acolhida iniciou em março de 2018 e conseguiu dar uma 
resposta rápida ao grande fluxo migratório dirigido ao Brasil, envolvendo as 
Forças Armadas, lideradas pelo EB, em ações logísticas e humanitárias. 
Tem como objetivo a manutenção do equilíbrio regional, executando um 
trabalho de logística humanitária e monitorando o reflexo da imigração na 
fronteira brasileira. 

15  



10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 

Algumas 
Ideias 

 
 
 

C14 

h. Apoio à distribuição de água na região do semiárido brasileiro 
A Operação Carro-Pipa é um projeto criado pelo Governo Federal e que tem 
como nome oficial Programa Emergencial de Distribuição de Água. Seu objetivo 
principal é levar água para consumo humano nas áreas atingidas pela seca na 
região Nordeste, norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. Ao nível do 
Governo Federal estão envolvidos o Ministério da Integração Nacional e o 
Ministério da Defesa, representado, nesse caso, pelo EB. O Exército é 
responsável pela fiscalização e coordenação da distribuição da água nas áreas 
atingidas pela seca que atende 873 municípios nos estados de Alagoas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Sergipe e Tocantins. 

10  

C15 

i. Perfuração de poços artesianos no Nordeste e em Minas Gerais 
O EB realiza perfurações de poços artesianos em sete estados do Nordeste e 
em Minas Gerais. Trata-se da Operação Semiárido. Iniciada em maio de 2016, 
e com o custo inicial de 16 milhões de reais, a obra prevê a perfuração de cerca 
de 500 poços por ano e é produto de uma parceria com o Ministério da 
Integração Nacional. O objetivo é aumentar a disponibilidade de água e a 
segurança hídrica à população do Semiárido Brasileiro. 

10  

C16 

j. Apoio à realização de obras de infraestrutura viária 
O EB vem atuando em conjunto com o DNIT em empreendimentos de 
construção e manutenção rodoviária. As obras acontecem em vários estados. 
Um dos empreendimentos é a duplicação da BR-116/RS. A extensão do 
segmento é de 50,8 quilômetros. São realizados serviços de terraplanagem e 
a pavimentação da nova pista. 

15  

C17 

k. Implantação dos Projetos Estratégicos 
Os Programas Estratégicos do Exército (Astros 2020, Guarani, PROTEGER, 
SISFRON, entre outros) promovem o desenvolvimento nacional, contribuindo 
para a geração de emprego e renda, fomentando a aquisição de novas 
tecnologias e o incremento da Base Industrial de Defesa. 

10  

 
 

C18 

l. Apoio à Defesa Civil na situação emergencial em Brumadinho 
O EB participou dos trabalhos de apoio às ações em Brumadinho, em estreita 
coordenação com os órgãos estaduais de Minas Gerais e de outros Estados da 
Federação. Realizou, além dos voos regulares dos helicópteros militares no 
transporte das diferentes equipes de busca, o reforço dos efetivos dedicados 
ao funcionamento da estrutura de identificação dos corpos, garantindo a 
integridade e a segurança dos locais de perícia. Contribuiu, ainda, com o apoio 
logístico para assegurar a operacionalidade de militares israelenses, o que 
incluiu a segurança das bases avançadas que abrigaram os equipamentos de 
varredura e detecção. Militares do Exército, encarregados da fiscalização de 
produtos controlados, foram deslocados para a área de operações, a fim de 
acompanhar a remoção segura de artefatos explosivos encontrados. 

15  

 
C19 

m. Lançamento de pontes em apoio à Defesa Civil 
Outro convênio firmado entre o DNIT e o EB foi a montagem de pontes 
provisórias emergenciais. O objetivo é garantir o tráfego emergencial nas 
rodovias federais e o aceso às áreas isoladas por meio das pontes tipo LSB – 
Logistic Support Bridge. Desde dezembro de 2015, já houve 11 mobilizações 
das instituições. 

10  

C20 

n. Apoio à Defesa Civil na situação emergencial em Mariana 
O EB enviou pessoal, viaturas e aeronaves em apoio à Defesa Civil na busca 
e resgate de desaparecidos, além de elementos de Engenharia para 
reconhecimento das áreas atingidas. 

10  

C21 

o. Apoio à realização de obras de infraestrutura aeroportuária 
 O EB realizou serviços de terraplenagem, pavimentação, infraestrutura de 
sinalização e balizamento no trecho AR (Pistas de Pouso e Pátio) e no trecho 
TERRA (Vias de Acesso) no aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) e a 
ampliação do aeroporto regional de Dourados (MS), dentre outras obras. 

10  

C22 

p. Apoio à Operação Amazônia Azul 
 Atividade cujo objetivo é a remoção de óleo da faixa litorânea dos estados 
brasileiros atingidos, atuando no recolhimento desse resíduo e no apoio à 
população local. A finalidade dessa operação é mitigar o impacto ambiental 
nas praias afetadas. 

10  

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exército_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exército_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceará
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espírito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraíba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piauí
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
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  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. 

  

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   
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO 
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO – DPS 

Ficha de Observações – 2019 
 

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 enunci-
ado. 

21 Respondeu parcialmente ao pedido. 

6 
Empregou inadequadamente o verbo na 1ª pes-
soa (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 videoaulas. 

24 

Não observou que na questão do ND COMPRE-
ENSÃO o subtítulo (quando utilizado) deve ser a 
citação sintetizada do fato. Após o que, deve seguir 
a argumentação que sedimenta a ideia apresen-
tada (relação de causa e efeito). 

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25 
Não atentou que na questão do ND COMPREEN-
SÃO NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, ex-
ceto quando claramente explicitado no pedido. 

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais. 

11 
Antecipou ideias do desenvolvimento na introdu-
ção. 

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 introdu-
ção. 

29 
Concluiu sobre ideias não constantes do desenvol-
vimento 

14 
Confeccionou introdução fora do assunto pe-
dido. 

30 Não elaborou o parágrafo conclusivo. 

15 
Redigiu introdução contendo poucas ideias conside-
radas 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 pe-
ríodo. 

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, compro-
metendo a clareza do texto. 

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

40 
Redigiu frase/parágrafo confuso e de difícil com-
preensão. 

50 
Redigiu texto com caligrafia ruim, comprometendo 
o entendimento da solução. 

41 
Usou incorretamente as iniciais maiúsculas/mi-
núsculas. 

51 
Não colocou entre aspas palavras em idioma es-
trangeiro. 

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 Auxilia-
res de Correção - FAC 

 
 

 


