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CP/CAEM 2020

1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

Q  U  E  S      T  Ã      O ÚNICA   (Valor 10,0)

“A nomenclatura Middle East and Nothern Africa (MENA) é largamente utilizada por organismos internacionais,  bem como pela
diplomacia brasileira; trata-se do recorte que melhor circunscreve os países onde observaram-se as manifestações em análise nesse
trabalho. Entender-se-á por países do MENA os seguintes: Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos,
Iêmen,  Iraque,  Israel,  Jordânia,  Kwait,  Líbano,  Líbia,  Marrocos,  Omã,  Palestina,  Síria,  e  Tunísia.”  Adaptado  de
<https://bdm.unb.br/bitstream/10483/11377/1/2015_LuizFelipeGondimRamos.pdf, com acesso em 8 de junho de 2020> 

Apresentar  as consequências da chamada “Primavera Árabe” no MENA, a partir de dezembro de 2010 aos
dias atuais, destacando o papel dos seguintes atores do sistema internacional: Estados Unidos da América, Organização
do Tratado do Atlântico Norte e Rússia.

1. MÉTODO
TOTAL: 200 (duzentos) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 6

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 6

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento.
6

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 4

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 4

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 20

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

Em todas as ideias. 40

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias. 40

Em mais da metade das ideias. 30

Em menos da metade das ideias. 20

Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da imposição

do destaque.

Em todas as ideias. 40

Em mais da metade das ideias. 30

Em menos da metade das ideias. 20

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 200

 Aluno nº
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2. CONHECIMENTO
Total: 600 (seiscentos) escores

- 600 (seiscentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema 
- 100 (cem) 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 600 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

A  Primavera  Árabe  surpreendeu  o  mundo  com  sua  ampla  agenda  de
mudanças pretendidas pelos  cidadãos dos países árabes. Esse movimento
recebeu  esse  nome  porque  representou  o  alvorecer  de  reivindicações
democráticas no mundo árabe.

25

C2

Quase toda a região do “MENA” é constituída por  diversos grupos étnicos,
compostos por inúmeras tribos,  com distintas religiões.  Na região do Médio
Oriente,  em  particular,  coabitam  judeus,  cristãos  de  várias  denominações,
muçulmanos (xiitas e sunitas),  curdos, drusos e diversas outras etnias,  fato
que muito dificulta o estabelecimento da paz na região.

25

C3
O governo dos Estados Unidos da América (EUA) atuou brandamente para
censurar ditadores como o egípcio Hosni Mubarak e o sírio Bashar Al Assad,
enquanto apoiou agressivas ações militares contra Muammar Khadafi na Líbia.

20

C4
A OTAN realizou intervenção militar na Líbia diante de sua preocupação com o
bem-estar da população e repousou no interesse deles por uma região com
vastas reservas de petróleo e gás natural.

20

C5

O  posicionamento  russo  perante  a  Primavera  Árabe,  apesar  de  alguma
relutância  no  início  das  manifestações,  foi  assumindo  uma  postura  mais
interventiva, não no sentido de envolvimento direto, mas antes de assegurar
condições favoráveis à manutenção de interesses econômicos claros na área,
independentemente do desfecho das revoluções.

20

C6
Serão  apresentadas  as  consequências  da  Primavera  Árabe  no  MENA,
destacando o papel dos EUA, da OTAN e da Federação Russa.

10

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C8

a. Elevado número de mortos na região do MENA
Constatou-se  que  o  número  de  mortes  na  região  do  MENA  aumentou
drasticamente, tendo em vista que houve violenta repressão aos manifestantes
(população que clamava pela democracia) por parte dos governos ditatoriais
vigentes. A guerra civil presente na Síria e na Líbia também contribuiu para o
aumento no número de mortos nesses países.

33

C9

b. 11 milhões de refugiados onde a repressão foi mais forte
Países  do  MENA  onde  a  democracia  não  foi  conquistada  passam  por
problemas  sociais  e  ainda  atuação  de  grupos  terroristas  que  acabam
expulsando e aterrorizando as populações de suas áreas residenciais. Soma-
se, a isso, a repressão dos governos autoritários que não foram derrubados e
instalam o caos. Os refugiados passaram a se concentrar em alguns países
vizinhos. Entretanto, a grande maioria se dirigiu para o Ocidente, em especial
ao continente europeu.

33

C10

c.  Conservadorismo  no  ocidente  contrário  às  políticas  abertas  de
imigração
Em 2016, houve estagnação na chegada dos refugiados, em função de uma
clara direitização da política europeia. A mesma Ângela Merkel da “política de
portas abertas” terminou costurando acordo com o presidente turco Erdogan,
que interrompia terminantemente a entrada de sírios na Europa via Turquia, já
que o país faz fronteiras com o norte da Síria.

33

C11

d. Queda de governos
Os protestos  na  Tunísia,  os primeiros  da  Primavera  Árabe,  foram também
denominados por Revolução de Jasmin. Essa revolta, que ocorreu em virtude
do descontentamento da população com o regime ditatorial, iniciou-se no final
de 2010 e encerrou-se em 14 de janeiro de 2011, com a queda de Ben Ali,
após 24 anos no poder.
A Revolução do Egito foi também denominada por Dias de Fúria, Revolução
de Lótus e Revolução do Nilo. Ela foi marcada pela luta da população contra
a longa ditadura de Hosni Mubarak. Os protestos se iniciaram em 25 de janeiro
de 2011 e se encerraram em 11 de fevereiro do mesmo ano.

33
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C12

e. Guerra civil na Síria
No  evento  Primavera  Árabe  na  Síria,  percebe-se  que  a  liberdade  tão
desejada resultou  em guerra  civil  com consequências  gravíssimas  para  o
povo sírio e para os povos árabes e não árabes vizinhos. O que começou
como uma “onda” de libertação tornou-se em derramamento de sangue, na
destruição e na dispersão (diáspora) de refugiados pelo globo, podendo ser
considerada  como  uma  das  maiores  crises  de  refugiados  da  história.
Destaca-se  que  os  russos  mostraram  interesse  em  se  reunirem  com  os
líderes da oposição, procurando assumir um papel de mediadores.

33

C13

f. Guerra civil na Líbia
A revolta na Líbia ocorreu sob a influência das revoltas na Tunísia, tendo
como objetivo acabar com a ditadura de Muammar Kadhafi.  Em razão da
repressão do regime ditatorial, essa foi uma das revoluções mais sangrentas
da Primavera Árabe. Destaca-se a intervenção das forças militares da OTAN
(Organização do Tratado do Atlântico Norte),  comandadas, principalmente,
pela  frente  da  União  Europeia.  O  ditador  líbio  foi  morto  após  intensos
combates com os rebeldes no dia 20 de outubro de 2011.  Destaca-se no
caso líbio, por exemplo, que a Rússia reconheceu o Conselho de Transição
Nacional  após duras  críticas  à  intervenção ocidental  descrita  por  Vladimir
Putin como uma “cruzada medieval”, e a oferta de bons ofícios na mediação
entre Khadafi, os rebeldes e o Ocidente.

33

C14

g. Instabilidade política e econômica
Os países do “MENA” que não conquistaram a tão almejada democracia e
permaneceram sob os mandos  de seus antigos  ditadores  continuam com
sérios entraves políticos e econômicos, pois não mudaram o “status quo” dos
seus  antigos  mandatários.  O  desemprego  é  altíssimo,  principalmente  nas
classes mais jovens (entre 25% a 40%).

33

C15

h. Desequilíbrio da região
Como possível análise do cenário internacional, identifica-se que uma queda
do  regime  sírio  provocaria  um  desequilíbrio  de  poder  no  Oriente  Médio,
abrindo um vácuo de influência na região, o qual certamente seria disputado
entre as  principais  potências mundiais,  pois  a Síria  e o Egito apresentam
considerável relevância geopolítica a muitos países. Ao menos no Egito, a
renúncia do Presidente Hosny Mubarak inaugura um governo de transição,
com indefinições políticas em âmbitos interno e externo.

33

C16

i. Monarquias superam turbulências 
As famílias reais do Oriente Médio tiveram bons resultados com a Primavera
Árabe até agora. Isso é verdade tanto na Jordânia quanto no Marrocos e nos
países do Golfo Pérsico. Os governos que caíram ou balançaram tinham um
sistema de partido único, com forte aparato de segurança, semelhante ao
adotado pela ex-União Soviética. Cada monarquia reagiu de forma diferente
para lidar com protestos internos. O Barein usou dura repressão para lidar
com manifestantes, o Catar aumentou salários no setor público nos primeiros
meses  de  protestos.  Além  disso,  nos  reinos  do  Golfo,  a  maior  fonte  de
insatisfação pôde ser rapidamente “exportada”: os trabalhadores nas piores
condições  geralmente  são  estrangeiros,  que  podem  ter  seus  vistos  de
trabalho rapidamente revogados.

33

C17

j. Reordenamento geopolítico na região
O mapa do Oriente Médio desenhado por França e Grã-Bretanha ao final da
Primeira  Guerra  Mundial  parece  evoluir.  Foi  naquela  época  que  surgiram
países  como  Síria  e  Iraque.  Há  muitas  dúvidas  sobre  se  esses  países
continuarão existindo na forma atual daqui a cinco anos. Uma lição antiga
que todos parecem reaprender é que revoluções são imprevisíveis, e pode
levar anos para que se compreenda exatamente as suas consequências.

33

C18

k. Deflagração do Inverno Árabe
Inverno Árabe ou Inverno Islamita é um termo para a violência e instabilidade
em  larga  escala  desenvolvida  na  sequência  dos  protestos  da  Primavera
Árabe.  O  Inverno  Árabe  se  caracteriza  por  extensas  guerras  civis,
instabilidade regional geral, declínio econômico e demográfico da Liga Árabe
e guerras religiosas globais entre muçulmanos sunitas e xiitas. Na Síria, a
guerra virou praticamente um confronto velado entre o Irã xiita e a Arábia
Saudita sunita. Essa rivalidade causou violência sectária também no Iraque,
e pode acabar sendo um dos legados mais duradouros da Primavera Árabe. 

20
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C19

l. Irã, o país que menos se desgastou
Ninguém teria  conseguido  prever  que  o  Irã  seria  o  grande  vencedor  da
Primavera  Árabe.  No começo do processo,  o  país  ficou  marginalizado  e
enfraquecido com as sanções que vários países impuseram devido ao seu
programa  nuclear.  A Arábia  Saudita  e  Israel  estão  preocupados  com  a
disposição americana de negociar com o Irã, mas hoje é impossível pensar
em uma solução para o conflito sírio sem a participação do país.

10

C20

m. Vencedores e perdedores
Escolher  vencedores  e  perdedores  é  difícil.  Basta  olhar  para  o  caso  da
Irmandade  Muçulmana,  principal  beneficiário  com  a  queda  de  Hosni
Mubarak no Egito. Poucos meses depois da eleição que conduziu seu líder
Mohammed Morsi à Presidência, em junho de 2012, o movimento estava
novamente fora do poder,  agora  por  intervenção das Forças Armadas.  O
movimento parecia um ganhador com a Primavera Árabe, mas agora já não
é mais assim.

10

C21

n. Curdos beneficiados
O povo do Curdistão, no Iraque, parece cada vez mais se beneficiar com a
Primavera Árabe, podendo até mesmo conseguir fundar o seu próprio país,
um antigo sonho. Mas o futuro da nação, caso venha a ser formada, não
parece fácil, já que os curdos enfrentam resistências com todos os países à
sua volta – Síria, Turquia e Irã.

10

C22

o. Mulheres são vítimas
Na Praça Tahrir, no Egito, muitas mulheres foram às ruas para pedir que as
mudanças políticas também trouxessem novidades no campo dos direitos
humanos. Mas a decepção das mulheres foi grande. Muitas foram vítimas de
agressões e crimes sexuais em público. Um estudo da Fundação Thomson-
Reuters  afirma  que  o  Egito  é  hoje  o  pior  país  no  mundo  árabe  para
mulheres.

10

C23

p. Impacto superestimado das mídias sociais
As mídias sociais como o Twitter e Facebook mostraram que as populações
que estavam insatisfeitas com os regimes autoritários arrumaram uma forma
de se comunicarem, fugindo dos canais oficiais desses regimes repressivos.

20

C24

q. EUA não ditam mais os rumos do Oriente Médio
No começo, os EUA cultivavam relações boas com Egito, Israel e Arábia
Saudita  em um cenário  que  parecia  estável  há  anos.  Mas,  no  Egito,  os
americanos não conseguiram acompanhar o ritmo de mudanças, que levou
ao poder o islamista Mohammed Morsi, poucos meses depois deposto pelas
Forças Armadas. 

20

C25

r. Influência do movimento nas relações internacionais
As  relações  internacionais  foram  afetadas  e,  de  forma  negativa,  outros
atores regionais  acabaram por ganhar força, como o Estado Islâmico por
exemplo.  Se a Síria  não estivesse desestruturada como Estado nacional,
certamente o grupo terrorista não encontraria a facilidade para entrar e se
instalar no país. Apesar de intensidade inferior, o mesmo raciocínio se aplica
à Líbia.

20

C26

s. Não instauração da democracia plena nos países
Embora  cada  país  tenha  embarcado  na  luta  por  motivos  específicos,  a
população do mundo árabe partilha frustrações comuns que estão nas raízes
dos protestos. A principal é a falta de democracia e liberdade. As nações da
região são governadas por regimes autoritários, onde o poder se concentra
nas  mãos  de  um  único  partido  ou  pessoa,  como  um  rei,  ditador  ou
presidente.

20

C27

t. Acirramento dos conflitos árabe-israelenses
Com os países árabes envolvidos em problemas políticos  internos,  Israel
pode  se  aproveitar  para  avançar  nas  suas  pretensões  em  relação  à
Palestina. Nesse caso, o Egito por ter se desgastado com a queda do seu
ditador, torna-se vulnerável frente a Israel.

10

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 600
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3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 200 (duzentos) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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 parcialmente 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.

20

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

30 (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.

20

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

30 (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.

10

D3: Empregou  parcialmente  os  elementos
coesivos.

15

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

20 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 30 (4)

E2: Pontuação. 30 (4)

E3: Concordância. 20 (4)

E4: Regência. 20 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 200

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     (1.000 escores = Nota 10,00) 1.000 10,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

Questão Única – 10,00 1.000
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2020

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


