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2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)

Analisar  a  atuação  do  Brasil  junto  aos  principais  organismos  internacionais  nas  expressões  política  e
econômica, destacando as oportunidades decorrentes dessa participação para o desenvolvimento do setor energético e
para a educação.

1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

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.
4

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente. 15

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

M9
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Totalmente. 15

Atendimento em mais da metade das ideias. 7

Atendimento em menos da metade das ideias. 3

Não atendimento das ideias. 0

M10
Análise das ideias

com ligação de
causa e efeito.

Totalmente. 25

Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

M11
Elaboração das

ideias do destaque.

Totalmente. 15

Mais da metade das ideias com ligação. 10

Menos da metade das ideias com ligação. 5

Ideias sem ligação. 0

M12
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 30

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M13 Retomada da ideia central. 5

M14

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 20

Parcialmente com as ideias essenciais. 10

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

 Aluno nº
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Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

15

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

10

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 ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

O Estado brasileiro tem ampliado seu alcance diplomático ao aderir a diversos
organismos  internacionais  (OI),  buscando  sempre  estender  sua  influência,
mormente  nas  expressões  econômica  e  política.  Para  tanto,  o  País
tradicionalmente  vem  mantendo  positivas  relações  diplomáticas  e  comerciais
com os principais OI de alcance global e regional, a saber a Organização das
Nações Unidas (ONU), a Organização dos Estados Americanos (OEA), a União
Europeia (UE), o Mercado Comum do Sul (Mercosul), a Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP), dentre outros que ratificam a opção brasileira
pelo multilateralismo.

5

C2

Localizado  no  subcontinente  americano  do  sul,  o  Brasil  tem  exercido
historicamente  certa  ascendência  na  definição  da  agenda  regional.  Seu
potencial de liderança lastreia-se no fato de ter amigável convívio diplomático
com suas nações lindeiras, ao abster-se das animosidades desnecessárias e ao
optar  pela  solução  pacífica  de  conflitos.  Com  a  estabilidade  econômica  e  o
crescimento  verificados  nas  últimas  décadas,  o  País  tornou-se  um  amplo
mercado consumidor  sediado em um território  que tem permanecido livre de
conflitos  bélicos,  étnicos  ou  religiosos,  além  de  vivenciar  uma  democracia
consolidada que tem inspirado os demais estados sul-americanos. Tudo isso,
sem mencionar seu protagonismo nos principais blocos regionais.

8

C3

O multilateralismo do Estado brasileiro e  sua ampla  participação em OI,  por
consequência da chancela de diplomas normativos do direito internacional em
várias  áreas,  têm  gerado  decorrências  internas  nas  diversas  expressões  do
poder,  com maior  ênfase  sobre  a  economia  e  a  política.  Aspectos,  como o
sistema  energético  e  políticas  educacionais,  são  diretamente  implicados  por
decisões adotadas pelo País nos acordos e tratados ratificados em sede dos
principais OI dos quais é partícipe.

7

C4

Na  expressão  política,  a  participação  do  País  em  OI  amplia  a  capacidade
brasileira de  influência  internacional,  ao  proporcionar  decisões favoráveis  em
disputas e litígios  mediados por  OI  e,  ao propiciar,  nas relações bilaterais,  a
adoção  de  atitudes  e  posturas,  por  parte  de  outros  Estados  nacionais,  que
atendam aos interesses pátrios.

7

C5

No  âmbito  econômico,  estar  inserido  em  OI  aumenta  o  alcance  comercial
brasileiro, pela ampliação do rol de parceiros e pela obtenção de condições mais
vantajosas  nas  importações  e  exportações,  como  as  práticas  de  tarifas
aduaneiras  e  reservas  de  mercado  menos  drásticas.  Por  conseguinte,  a
participação brasileira em OI representa um fomento significativo do comércio
exterior e da captação de divisas necessárias aos outros aspectos da expressão
econômica do País.  Tal circulação financeira permite custear a mitigação das
suas  vulnerabilidades nacionais  mais agudas de âmbito  interno,  tais  como a
precariedade da infraestrutura e a fragilidade do sistema educacional.

8

C6

Neste contexto, será analisada a atuação do Brasil junto aos principais OI nas
expressões  política  e  econômica,  destacando  as  principais  oportunidades
decorrentes dessa participação para o desenvolvimento do setor energético e
para educação.

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Política

C8

Na ONU, o Brasil  tem contribuído,  com assertividade,  desde sua fundação,  em
1945. Merece registro a contundente participação de Osvaldo Aranha, brasileiro, na
criação do Estado de Israel, por intermédio da presidência da II Assembleia Geral
da ONU. Além disso, tem sido efetiva a atuação brasileira nas Forças de Paz da
ONU. Desde 1948, o Brasil participou de mais de 30 operações de paz da ONU,
vindo  a ceder  mais  de  58  mil  homens,  em quase  todos  os  continentes.  Cabe
menção à busca brasileira por um assento permanente no Conselho de Segurança
da ONU (CSNU), sendo este um dos seus principais objetivos na política externa.
Destaca-se, ainda, a anuência brasileira nas pautas estatuídas na Agenda 2030, a
respeito da questão energética. Sobre esta pasta, o Estado Brasileiro objetivará,
em suas metas, a sustentabilidade energética, pela adoção de fontes de energia
limpa.

15

C9

Com fito de angariar uma participação mais efetiva e proporcional à envergadura
geopolítica nacional, o Brasil  aderiu ao G4. Este OI constitui-se em uma aliança
entre Brasil, Alemanha, Índia e Japão, cujo objetivo é proporcionar o mútuo apoio
às  propostas  de  seus  integrantes  para  obtenção  de  cadeiras  permanentes  do
CSNU.  Tal  vitória  favoreceria  a  conquista  de  vantagens políticas  nas  tratativas
diplomáticas pátrias.

7

C10

Outra sucursal da ONU foi francamente influenciada pela participação brasileira.
No período de 2012 até 2019, o brasileiro José Graziano da Silva foi diretor-geral
da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), tendo
exercido 2 mandatos.  A FAO, sediada em Roma, trabalha integrada à ONU na
ampliação da produtividade agrícola dos países, na melhoria da qualidade de vida
das populações  rurais  e  na  segurança  nutricional  das  pessoas.  Naquele  OI,  o
Brasil,  por  intermédio  de  seu  antigo  diretor-geral,  introduziu  o  conceito  de
segurança alimentar. 

7

C11

O Brasil tem sido atuante na membresia da Organização das Nações Unidas para
a Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (UNESCO),  sediada em Paris.  Tal  atuação
amplia o poder de persuasão ou o “soft power” brasileiro em relação aos demais
países  em  desenvolvimento.  Salienta-se que  o  País  tem  procurado  atingir  as
metas preconizadas pela ONU para o setor educacional, enquadradas na Agenda
2030 (a busca incessante por um sistema educacional “de qualidade, inclusivo e
equitativo”).  As referidas metas vêm norteando contundentemente as políticas e
ações do Ministério da Educação.

15

C12

A OEA configura  o  mais  antigo  sistema  institucional  internacional,  o  “Sistema
Interamericano”.  Em  1948,  o  Brasil  foi  um  dos  21  fundadores  da  OEA.  Hoje,
congrega  35  Estados  americanos  e  constitui  o  principal  fórum  governamental
político, jurídico e social do hemisfério sul. Recentemente, na questão da crise da
democracia venezuelana, o Brasil tem acompanhado a maioria dos integrantes da
OEA  no  apoio  a  Juan  Guaidó,  como  Presidente  da  República  interino  da
Venezuela. Nessa questão, tem sido suscitada uma possível invocação do Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) e a consequente adoção de uma
intervenção  de  caráter  militar,  caso  a  situação  da  Venezuela  tenha  impacto
desestabilizador no subcontinente e represente uma ameaça à paz regional.

8

C13

O Brasil propôs, em abril de 2008, a criação do Conselho de Defesa Sul-americano
(CDS), a primeira instituição especializada em defesa que integra todos os países
do subcontinente sul-americano. O CDS tem o objetivo de consolidar a América do
Sul como uma zona de paz, criando condições para a estabilidade política e o
desenvolvimento econômico-social; bem como construir uma identidade de defesa
sul-americana, gerando consensos que contribuam para fortalecer a cooperação
no  continente.  O  intuito  da  participação  nacional  neste  OI  é  prioritariamente
fortalecer  a  liderança regional  brasileira,  não somente no âmbito  da União das
Nações  Sul-Americanas  (UNASUL),  mas  também  na  esfera  dos  outros  OI  de
alcance regional.

8

C14

Embora  tenha  sido  instituído  como  bloco  de  viés  unicamente  econômico,  o
Mercosul vem abarcando também pautas de caráter político, como a coordenação
de políticas  externas,  a  cooperação  em  matéria  de  segurança  internacional,  a
cooperação na segurança interna e de assuntos judiciários ou, ainda, da educação.
Sobre  isto,  cabe  enfatizar  que  o  Setor  Educacional  do  Mercosul  busca  a
integração e o desenvolvimento da educação em toda a região do bloco, além de
promover projetos educacionais acessíveis aos nacionais dos países integrantes
do  bloco.  Um  exemplo  emblemático  é  o  “Estudar  em  países  do  Mercosul”,
programa  que  abrange  praticamente  a  educação  de  todos  os  níveis.  Esse
enriquecimento da agenda, além da letra do Tratado de Assunção, é exemplo vivo
do dinamismo e da força política da idéia da integração. A expressão “Mercosul
político” sintetiza essa nova vertente do processo de integração.

15
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C15

A participação brasileira no fórum IBAS (Índia-Brasil-África do Sul) objetiva a
reforma dos mecanismos de tomada de decisão a nível global, em especial no
tocante ao Conselho de Segurança das Nações Unidas,  além do reforço a
política de subsídios agrícolas adotada pelos países mais desenvolvidos. Tal
convergência leva o Brasil, a Índia e a África do Sul a buscarem uma ordem
internacional  de  caráter  multipolar,  que  proporcione  maior  atenção  às
reivindicações dos países em desenvolvimento.

5

C16

O Brasil participa da Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA), que é um
mecanismo fundado na cooperação entre nações em desenvolvimento e na
coordenação  política  em  foros  multilaterais,  cujo  objetivo  é  aproximar  os
líderes e as sociedades dos países das duas regiões.

5

C17

A CPLP constitui-se em um foro adequado e oportuno para o aprofundamento
das relações  brasileiras  com países africanos,  visando ampliar  a  influência
geopolítica do Brasil na África lusófona e, colateralmente, proporcionar acesso
aos mercados com grande capacidade de expansão no Continente Negro. O
Brasil tem sido o grande protagonista deste OI.

5

C18

O Brasil  e os demais países latino-americanos e caribenhos têm procurado
fazer  da  Cúpula  América  Latina,  Caribe  e  União  Europeia  (ALC-UE)  um
instrumento de cooperação efetiva, cujo progressivo aperfeiçoamento poderá
ensejar a formação de uma associação estratégica birregional.

5

Conclusão Parcial

C19

Conclui-se primariamente que o atual estágio das relações políticas do Brasil,
frente  aos  principais  OI  é  de  avanço  e  concentra-se  na  busca  de  maior
participação  nas  instâncias  decisórias  globais,  visando  ao  aumento  de  sua
liderança no cenário internacional.

20

b. Expressão Econômica

C20

O Brasil é membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), que teve no
diplomata brasileiro Roberto Azevêdo seu chefe até o mês de agosto deste
ano. A participação brasileira buscou insistentemente desbloquear a chamada
Rodada  de  Doha.  Com  isso,  pretendeu  a  diminuição  do  protecionismo
comercial  e  das  barreiras  alfandegárias,  bem  como  resolver  questões
referentes a patentes comerciais.

5

C21

O Brasil é o oitavo maior sócio comercial da UE, que absorve cerca de 20%
das  exportações  brasileiras  e  responde  por  21%  das  importações,
favorecendo  o  princípio  multilateralista  adotado  pelo  Estado  brasileiro  ao
longo dos últimos anos. Com esse OI, relaciona-se comercialmente de forma
direta ou sob a égide dos blocos regionais dos quais é signatário.

7

C22

O  Brasil  tem  o  3º  maior  produto  interno  bruto  (PIB)  dos  BRICS,  grupo
atualmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estas
nações são percebidas como possuidoras de capacidade latente de serem
guindadas  à  condição  de  potências  globais,  em  razão  do  fato  de  serem
dotadas  de  portentosos  recursos  naturais,  humanos  e  econômicos.  Tal
inserção,  neste  rol  de  nações,  projeta  comercialmente  o  País  e  atrai
investimentos. Além disso, as parcerias e acordos comerciais, oriundos dos
encontros  desse  grupo,  têm  representado  cifras  significativas  na  balança
comercial brasileira.

5

C23

O Brasil tem posição de liderança no Mercosul, que visa a integração dos
Estados-membros  por  intermédio  da  livre  circulação  de  bens,  serviços  e
fatores produtivos e do estabelecimento de uma tarifa externa comum (TEC).
Tais  iniciativas  buscam  o  fortalecimento  da  economia  regional  e  das
iniciativas de integração sul-americanas. Vale destacar que o Mercosul tem
buscado a integração dos sistemas energéticos e tal processo tem ocorrido
em seus diversos campos: as interconexões elétricas, o aproveitamento de
empreendimentos  hidroelétricos  binacionais  e  as  trocas  de  insumos
energéticos fósseis, tais como petróleo bruto e gás natural.

15

C24

A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) é um
bloco regional  intergovernamental  composto por  33 países.  Foi  criada em
2010, sendo herdeira do Grupo do Rio e da Cúpula da América Latina e do
Caribe (CALC). A participação brasileira no grupo pode facilitar o processo de
integração econômica brasileira, uma vez que o México faz parte do Acordo
de  Livre  Comércio  da  América  do  Norte  (NAFTA),  além  de  contar  com
integrantes da Comunidade Andina (Bolívia,  Colômbia,  Equador e Peru)  e
Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Chile, Colômbia, México e Peru).

5
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C25

O Brasil reforça seu protagonismo regional com a participação na Associação
Latino Americana de Desenvolvimento e Integração (ALADI), que é o maior
mecanismo  latino-americano  de  integração,  composto  por  12  países-
membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. No âmbito do bloco, pratica-se uma
preferência  tarifária,  que  é  aplicada  a  produtos  originários  dos  países-
membros frente às tarifas em vigor nas nações exógenas. O potencial de
enlaces  comerciais  do  bloco  se  desdobram  além  da  América  Latina,
ampliando o rol de parceiros comerciais brasileiros.

8

Conclusão Parcial

C26

Pode-se  concluir  em caráter  preliminar  que  o  atual  estágio  das  relações
econômicas  indica  uma  evolução  da  proeminência  do  Brasil  frente  aos
principais OI. Além disso, concentra-se na prática do multilateralismo e da
cooperação, visando estender o alcance da influência econômica brasileira
em todo o globo.

20

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C28
O Brasil apresenta significativa participação em alguns dos principais OI da
atualidade, sejam eles de natureza econômica ou política.

5

C29

Sinteticamente, pode-se inferir que a alentadora participação brasileira nos OI
tem consolidado seu papel  político de líder e articulador regional.  Em seu
proveito, obteve o apoio à eleição de brasileiros para cargos de chefia em
organismos  como a  OMC e  a  FAO.  A atuação diplomática  exitosa  gerou
parcerias estratégicas comerciais com países emergentes, como a China, a
Índia e a África do Sul. Buscou-se, ainda, alternativas ao alinhamento com os
grandes centros de poder, como os EUA e a UE.

20

C30

Todavia,  a  opção  pelo  atual  modelo  de  inserção  internacional  ainda  não
redundou no aumento projetado de poder político-decisório, não tendo sido o
País,  até  o  momento,  brindado  com  a  ansiada  entrada  para  o  CSNU.
Tampouco, resultou em uma economia com crescimento sustentável a longo
prazo, o que credenciaria o Brasil a, de fato, fazer parte do grupo formado
pelos países desenvolvidos.

15

C31

Indubitavelmente,  a  assinatura  de  diplomas  internacionais  pelo  Estado
brasileiro,  no escopo dos OI, tem gerado consequências para a gestão de
áreas governamentais no âmbito interno do País, em razão da necessidade
de  adequações  normativas,  inclusive  na  gestão  da  educação  e  na
infraestrutura energética do Brasil.

15

C32

Por derradeiro, conclui-se que a participação nos principais OI tem fortalecido
o País nas expressões econômica e política, o que contribuiu para o reforço
de sua liderança regional, e aumentou seu poder decisório em um mundo
cada vez mais globalizado e competitivo.

25

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) 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)
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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)

Da análise do atual cenário da atividade agropecuária no Nordeste Brasileiro, justificar os óbices existentes
nos setores de energia, de transporte e de tecnologia, destacando as principais contribuições do Exército Brasileiro
para mitigar os problemas de infraestrutura na referida região.

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

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.
3

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 ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M9
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 15

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. 20

Em mais da metade das ideias. 15

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da
imposição do

destaque.

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5

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 ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

A agropecuária envolve as atividades humanas destinadas ao cultivo da terra
(agricultura) e à criação de animais (pecuária). Abrange não só a produção
de alimentos destinados ao consumo humano, mas também a alimentação
de animais e a produção de matérias-primas industriais, como as voltadas à
produção  de  energia,  de  celulose,  têxtil,  de  borracha,  dentre  outras,
integrando os três setores da economia.

10

C2

O  complexo  regional  do  Nordeste  é  uma  área  geoeconômica  brasileira
composta  por  10  estados:  Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Paraíba,  Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, além do leste do Maranhão e o norte de
Minas Gerais.

5

C3

Apesar  dos  avanços  significativos  dos  últimos  anos,  há  limitações  ao
desenvolvimento da agropecuária no Nordeste Brasileiro. Vários fatores são
frequentemente  apontados  como  potenciais  entraves  a  esse
desenvolvimento, englobando questões de natureza energética, tecnológica e
de transporte.

5

C4

A cooperação com o desenvolvimento nacional, como atribuição subsidiária
geral,  é  uma das mais  importantes  dentre as  missões constitucionais  das
Forças Armadas. Desta forma, o Exército Brasileiro (EB) vem contribuindo
para  melhorar  o  bem-estar  social  no  Nordeste  Brasileiro,  participando  de
várias obras de infraestrutura em apoio a outros órgãos governamentais de
todas as esferas

10

C5
A seguir, serão justificados os óbices existentes nos setores de energia, de
transporte e de tecnologia, destacando as principais contribuições do EB para
mitigar os problemas de infraestrutura na referida região.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

a. Setor de Transportes

C7

1) Modal rodoviário deficitário
Apesar da modalidade rodoviária ser a mais onerosa (por causa das longas
distâncias  percorridas  e  da  precariedade  das  estradas),  o  transporte  dos
produtos agrícolas via rodovias é o mais utilizado no País. Especificamente
com relação às rodovias nordestinas, estas se encontram entre aquelas com
os piores  estados de conservação,  o que prejudica o desenvolvimento da
atividade agropecuária.  Ressalta-se o trabalho do EB em conjunto com o
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) na construção
e manutenção de vários trechos de rodovias, como a BR-230, BR-226 e BR-
101.

25
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C8

2) Restrições do modal aeroviário
O transporte  aéreo de cargas caracteriza-se por  movimentar  produtos de alto
valor agregado e baixo volume, além de ser um transporte de alta velocidade,
quando comparado com outros modos de transportes, principalmente quando se
trata de grandes distâncias. Essas características fazem, do modal aéreo, o meio
de transporte adequado para cargas perecíveis de valor, como frutas destinadas
à exportação.  A capacidade do transporte  aéreo no Nordeste  Brasileiro  é  um
grande entrave, pois, sofre tanto pelas enormes restrições devido às limitações
físicas estruturais dos aeroportos, quanto pelo espaço disponível para o estoque
de  cargas.  Destaca-se a  parceria  do  EB  com  a  Empresa  Brasileira  de
Infraestrutura  Aeroportuária  (INFRAERO)  para  a  realização  de  obras
aeroportuárias,  entre  as  quais  se  destaca  a  construção  do  Aeroporto
Internacional  da  Grande  Natal,  sediado  no  município  de  São  Gonçalo  do
Amarante (RN), beneficiando o escoamento de produtos regionais.

25

C9

3) Modal ferroviário de pequena extensão
Considerando  o  perfil  das  principais  cargas  transportadas  no  Nordeste  e  das
distâncias envolvidas, seria natural uma maior participação do modal ferroviário
na matriz de transporte de cargas, o que não ocorre fundamentalmente devido à
pequena  extensão  e  densidade  da  malha  e  a  deficiências  na  infraestrutura.
Salienta-se a  parceria  do  Governo  Federal  com o  Exército  Brasileiro  para  a
construção  de 18,3  km de  um trecho  da  Ferrovia  de Integração  Oeste-Leste
(Fiol), próximo a Correntina na Bahia, facilitando o escoamento de grãos do oeste
baiano.

25

C10

4) Falta de integração ao modal aquaviário
O custo do transporte de mercadorias no País representa um grave entrave à
competitividade da agricultura  nordestina.  O modal  aquaviário  é apontado por
especialistas  como  um  dos  mais  adequados  para  a  atividade  agrícola.  A
infraestrutura de transporte aquaviário engloba os portos (marítimos e fluviais),
que constituem pontos de origem e destino de cargas transportadas internamente
(navegação de cabotagem) e do comércio exterior, bem como as hidrovias, nas
quais  ocorre  a  navegação  de  interior.  Há  necessidade  de  ampliação  e
modernização das estruturas operacionais dos principais portos da Região e de
integração  aos  demais  modais  existentes  para  tornar  o  agronegócio  mais
competitivo.

10

C11

5) Insipiente capacidade de armazenamento agrícola
Outra  limitação  da  agricultura  nordestina  é  representada  pela  infraestrutura
deficiente  de  armazenamento  da  produção  (silos  e  galpões),  o  que  impacta
diretamente os modais de transporte. 

10

C12

6) Deficiência em armazenamento e de tanques para resfriamento de leite
A deficiência de armazenagem na pecuária é mais flagrante no caso dos tanques
para resfriamento de leite. A atividade de produção de leite de vaca é a quinta
atividade com maior valor de produção total no Nordeste. Apesar da importância
dessa atividade na região, o número de estabelecimentos que possuem estrutura
para armazenamento e resfriamento adequado do leite, bem como a capacidade
total desses estabelecimentos, é pequeno em todos os estados da região. Essa
falta  de  estrutura  prejudica  a  qualidade  do  produto  e  dificulta  a  sua
comercialização. 

10

b. Setor de Tecnologia 

C13

1) Irregularidade na Assistência Técnica
Combinada com o atraso tecnológico, está a questão do acesso à assistência
técnica  por  parte  dos  agricultores.  Apenas  uma  pequena  parte  dos
estabelecimentos  agropecuários  recebe  algum  tipo  de  assistência  técnica,
dificultando a atividade.

10

C14

2) Limitadas pesquisas em C&T vocacionadas para o combate aos efeitos do
clima
A economia da região semiárida é particularmente vulnerável ao fenômeno das
secas. Uma modificação na distribuição das chuvas ou redução no volume destas
que impossibilite a agricultura de subsistência bastam para desorganizar toda a
atividade econômica. A seca dificulta a produção de alimentos no contexto da
agricultura de subsistência.  A relação entre os períodos chuvosos e a criação
pecuária de bovinos, caprinos e ovinos revela que o quantitativo de cabeças está
relacionado com o quantitativo pluviométrico. Há necessidade de, por intermédio
de  tecnologias  dedicadas  utilizando-se  de,  por  exemplo,  meios  satelitais  e
pesquisas meteorológicas, ampliar o levantamento climático nordestino, a fim de
minimizar esses efeitos climáticos. Salienta-se que o EB realiza a perfuração de
poços  artesianos  e  distribui  água  para  a  região  do  semiárido,  aumentado  a
disponibilidade de água e a segurança hídrica da população.

25
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C15

3)  Defasagem tecnológica  no  processo  de  adubação e  melhoramento  de
solos
A tecnologia empregada na produção regional é, em alguns casos, como na
agricultura  de  subsistência,  defasada  com relação  àquela  empregada  em
atividades congêneres desenvolvidas no restante do País. Um exemplo é o
número de estabelecimentos que utilizam a adubação. Em uma região onde
os solos, em sua maioria, possuem baixíssima fertilidade natural, a prática da
adubação dos solos  é fundamental  para obtenção de maior  produtividade
agrícola. 

10

C16

4) Atraso tecnológico nos processos de irrigação
As restrições naturais a determinados locais nos projetos de irrigação exige a
implementação  de  técnicas  específicas,  constituindo-se  em  outro  óbice.
Neste aspecto, nos últimos quarenta anos, foram implantados diversos polos
de agricultura irrigada no Nordeste, a partir de tecnologias importadas, alguns
com  sucesso,  outros  nem  tanto.  Ressalta-se a  participação  do  EB  em
trechos das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco, que levará
água  para  regiões  do  Complexo  Nordestino  onde  não  há  rios  perenes,
viabilizando a irrigação.

25

c. Setor de Energia

C17

1) Reduzida utilização de energias alternativas
A oferta de energia elétrica para suprir os diversos equipamentos voltados
para  irrigação,  eletrificação  de  instalações  rurais,  dessalinizadores  e
eletrificação de cercas em condições de pastejo rotacionado é um óbice para
a região. A utilização de alternativas sustentáveis, como células fotovoltaicas
e  aerogeradores,  tem  sido  incentivada  para  complementar  a  oferta  de
energia. 

10

C18

2) Irregular distribuição de energia elétrica
Os  sistemas  de  fornecimento  de  energia  elétrica,  para  serem  viáveis,
precisam de um fator de carga alto, o que torna pouco atrativo atender às
populações rurais nordestinas localizadas de forma dispersa e afastadas das
redes  de  distribuição.  Limitantes  de  caráter  geográfico  e  ambiental
impossibilitam a extensão da rede elétrica,  tornando ainda menos atrativo
esse perfil de atendimento.

10

C19

3) Geração de energia dependente das condições climáticas
A seca na região, por vezes, impacta a geração de energia produzida nas
usinas hidrelétricas do rio São Francisco (Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó,
dentre  outras),  afetando  os  níveis  dos  reservatórios,  com  reflexos
importantes,  inclusive  para  a  piscicultura  que  é  desenvolvida  nos  lagos
formados pelas barragens.

10

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) 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.

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)
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(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 1.000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO



11

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).


