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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Analisar  as consequências econômicas e políticas da crise energética europeia,  destacando as iniciativas
sustentáveis propostas para a resolução do problema e concluindo a respeito de suas implicações na recuperação da
economia mundial pós-pandemia.

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



2

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
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

A Europa tem sido acometida por sucessivos períodos de crise energética no
corrente século. A Agência Internacional de Energia (AIE) tem reportado que,
na crise atual, o aumento do preço do gás natural, base da matriz energética
europeia, ultrapassou 500% em pouco mais de seis meses, gerando óbices
de ordem política e econômica para o continente europeu.

4

C2

O Velho Continente compõe-se geograficamente pelas terras eurasianas a
oeste dos Montes Urais que se estendem até a península Ibérica, juntamente
às áreas insulares mediterrâneas e do norte do Atlântico. Seus países, por
injunções  fisiográficas,  econômicas  ou  geopolíticas,  optaram por  matrizes
energéticas baseadas mormente no gás natural obtido por importação. Tal
escolha  tem produzido  contundentes  consequências  geoeconômicas,  uma
vez que 40% da demanda europeia é provida pela Rússia, que detém, com o
Irã, um terço das reservas mundiais de gás natural.

4

C3

Entretanto,  as  causas  da  presente  crise  perpassam  outros  fatores
conjunturais igualmente complexos. A retomada da economia, em razão da
retração  dos  efeitos  da  crise  sanitária  global  (decorrente  do  avanço  da
vacinação  contra  o  COVID-19),  fez  com  que  a  oferta  abundante  de
combustíveis  fósseis  do  auge  da  recessão  produtiva  da  pandemia  se
tornasse  escassez,  pela  avidez  da  demanda  atual  (fim  do  isolamento
domiciliar  e  reinício  das  atividades  fabris).  Outros  fatores  mercadológicos
agravaram a supervalorização do gás. O aumento da demanda da China, em
decorrência da diminuição do consumo de carvão, conjuntamente à elevação
do  consumo  norte-americano  do  gás  liquefeito  (o  “shale”,  anteriormente
exportado para Europa) elevaram o valor da referida “commodity” energética.

7

C4

Além disso,  eventos  climáticos  incomuns,  com temperaturas  extremas  no
inverno  e  verão  europeus,  concorreram  para  elevação  no  consumo
energético. Outro fator meteorológico foi a baixa produção dos campos de
energia eólica, resultante dos parcos ventos, o que vem comprometendo a
segurança energética continental oriunda de fontes renováveis.

4

C5

Em meio à crise,  as nações europeias têm buscado soluções atreladas à
sustentabilidade,  uma  vez  que  o  continente  tem  liderado  o  sistema
internacional no processo de adoção de matrizes energéticas cada vez mais
renováveis  e  limpas.  A saber,  a  União  Europeia  (UE)  estatuiu  o  pacote
legislativo  “Fit  for 55”,  pelo qual se comprometeu a reduzir  a emissão de
gases do efeito estufa (GEE) em 55% até 2030. Além disso, quase todo o
continente  é  signatário  do  Pacto  Verde  Europeu  (“Green  Deal”),  que
estabeleceu, como meta continental, o fim da emissão de carbono até 2050.
Tais compromissos tornam forçosa uma transição energética radical da matriz
europeia  em prazos  exíguos,  agregando mais  complexidade ao problema
energético daquele continente.

5

C6
A crise energética veio a ganhar força justamente no início do processo da
delicada recuperação da economia mundial,  decorrente da atenuação dos
efeitos da pandemia de COVID-19.

3

C7

Nesse contexto, serão analisadas as consequências econômicas e políticas
da  crise  energética  europeia,  destacando  as  iniciativas  sustentáveis
propostas para a solução da problemática abordada e concluindo a respeito
de suas implicações na recuperação da economia global pós-pandemia de
COVID-19.

2

C8 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Consequências econômicas

C9

A conjuntura sanitária já havia causado perdas significativas na produção
industrial em  razão  da  diminuição  do  consumo.  Com  o  advento  da
problemática energética na Europa, o setor industrial amargou novos déficits
produtivos. Nichos fabris, como aço, vidro, cerâmica e papel correm o risco
de sofrer uma interrupção na produção e ameaçam a recuperação econômica
pós-pandemia. Tal questão é mais grave nas ilhas britânicas. Nesse cenário
desfavorável para as fábricas,  destacam-se as práticas ligadas ao conceito
de “economia circular”  que alguns dos países europeus têm incentivado,
elevando a recuperação de materiais descartados. A prática em questão faz
com que um insumo ou produto acabado seja redirecionado para uma nova
posição  ou  reinicie  seu  ciclo  de  vida  útil  com  uma  função  diversa  da
primordial, pelo simples reuso ou adaptação. O referido conceito economiza
energia e matérias-primas nos processos produtivos.

15

C10

Os altos preços praticados em relação ao gás natural  na crise em curso
alavancam  os  preços  dos  demais  combustíveis  fósseis,  principalmente  a
gasolina  e  o  diesel,  o  que  redundou  em  alto  custo  operacional  dos
transportes, nos modais rodoviário, aquaviário e aéreo. Os trens e metrôs,
amplamente  utilizados na Europa,  igualmente vem sofrendo aumentos  de
custos  em  razão  da  valorização  da  energia  elétrica,  comprometendo  o
transporte de cargas e de passageiros.

8

C11

Com a elevação dos custos operacionais do transporte e a diminuição da
produção  fabril,  são  gerados  impactos  negativos  no  comércio  exterior
europeu. Tal mazela reduz significativamente o superávit, principalmente na
Zona do Euro,  de aproximadamente 14 para 5  bilhões de euros.  Tanto o
sistema produtivo quanto as redes de abastecimento fomentam o decréscimo
no setor terciário europeu, o que redundou em implicações negativas para
comércio  exterior  e  para  a  logística  de  abastecimento do  Velho
Continente.

8

C12

Outro  fator  a  ser  observado  diz  respeito  à  queda  das  bolsas  de  valores
europeias. As grandes variações dos preços das “commodities” energéticas
geram grande incerteza  e  a  consequente afetação  do  mercado financeiro
europeu.  As  bolsas  europeias  passaram  a  fechar  em  constante  queda,
pressionadas  por  indicadores  macroeconômicos  atrelados  ao  setor
energético, o que tem trazido dúvidas sobre a recuperação econômica da
Europa.  A alta  dos  preços  da  “commodity”  energética tem  abalado  a
confiança de outros setores da economia europeia, o que, por consequência,
interfere no desempenho dos mercados de ações no mundo.

8

C13

No intuito de atenuar o problema, alguns governos de países da Europa têm
sido instados a intervir de maneira mais contundente em alguns setores
de suas economias. Exemplo emblemático dessa prática é a subvenção em
relação ao fornecimento de gás natural a particulares para aquecimento de
residências e para sobrevivência de pequenas e microempresas europeias.

8

C14

A crise da energia também estende seus tentáculos sobre o setor agrícola
europeu.  A  produção  de  fertilizantes  químicos  é  amplamente  afetada,
elevando  seus  preços.  O  problema  pode  refletir  nas  safras  de  inverno  e
primavera, elevando, a médio prazo, os preços dos alimentos básicos, como
o trigo, o milho e seus derivados. O continente europeu pode sofrer um déficit
de cerca de 9% em sua demanda anual de fertilizantes nitrogenados, que
dependem  do  gás  natural  em  sua  produção,  o  que  acarretaria  uma
significativa alta nos preços dos alimentos no continente e no mundo.

8

C15

A gravidade da crise energética ora vivenciada no continente europeu tem
gerado  uma  perspectiva  sombria  sobre  praticamente  todos  os  setores
econômicos  europeus,  ocasionando  aumentos  nos  preços  de  produtos  e
serviços,  impactando contundentemente as taxas de inflação.  O problema
energético  tem  concorrido  para  um  aumento substancial  da  taxa  de
inflação, para índices superiores a 4% ao mês, representando um recorde
não vivenciado desde a crise mundial de 2008.

4
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C16

Outra decorrência da crise da energia na Europa é a criação de um novo
mercado de carbono. Estabelecido em 2005, mercado de carbono europeu
cobre atualmente 40% das emissões europeias: produtores de eletricidade e
indústrias  que  utilizam muita  energia  (como  a  metalúrgica,  de  cimento  e
produtos químicos), e que devem adquirir direitos para poluir. É uma forma
eficaz de tornar as fontes renováveis mais competitivas. Em razão da crise, o
preço por tonelada de CO² dobrou a sua cotação no espaço de um ano. A
intenção da Comissão Europeia é incluir, no Regime de Comércio de Direitos
de Emissão (RCDE), as empresas de transporte marítimo e criar um sistema
adicional para o transporte rodoviário e os sistemas de calefação de edifícios
residenciais.
A criação de um novo mercado de carbono gera preocupações profundas,
porque há risco de aumentar os custos para os lares e comprometer o comér-
cio exterior. Na gestão do carbono para solução da crise em curso, destaca-
se outro processo genuinamente limpo que é o emprego das tecnologias de
captura, armazenamento e uso de carbono (CCUS), decorrente da geração
de energia por queima. Trata-se de um ambicioso projeto financiado pela UE
para apoiar o desenvolvimento da energia e da indústria de baixo carbono
nas regiões sul e do leste da Europa. O projeto operacionaliza a captura de
dióxido de carbono, a queima de combustível ou, em processos industriais, o
transporte do dióxido de carbono por navios ou oleodutos, e seu uso como
um recurso para criar produtos ou serviços valiosos. Há ainda o armazena-
mento permanente em formações geológicas no subsolo.

15

Conclusão Parcial

C17

Da análise  econômica,  conclui-se  preliminarmente  que  a  crise  energética
europeia tem contagiado negativamente outros segmentos da economia do
continente e detém o potencial de aprofundar a Europa em uma recessão
econômica  e  de  prejudicar  a  recuperação  da  economia  mundial  pós-
pandemia.

15

b. Consequências políticas

C18

A dependência do gás natural importado, cada vez mais agravada pela crise
energética, aponta para o risco do descumprimento de protocolos de sus-
tentabilidade dos quais as nações europeias são signatárias. Tal fato é evi-
denciado pelo atraso na transição energética para fontes limpas. A Agência
Europeia do Ambiente (AEA) indica que será necessário dobrar a presença
de energia sustentável na Europa a fim de se alcançar, até 2030, a meta da
neutralidade climática, o que, na atual conjuntura de crise, torna-se impraticá-
vel.  Correm,  portanto,  risco  de  descumprimento,  as  metas  estatuídas  na
Agenda 2030 da ONU, no Acordo de Paris e no Pacto Verde Europeu.

10

C19

A  maioria  das  nações  europeias,  no  intuito  de  cumprir  compromissos
ambientais assumidos, têm buscado a neutralidade energética em relação à
emissão de carbono e à mudança para matrizes de energia limpa. Para tanto,
foi criado uma “taxonomia verde” a fim de classificar as fontes energéticas
dos países. Em razão da crise, na contramão de suas diretrizes energéticas
de  caráter  ambientalista,  o  gás  natural  e  a  energia  nuclear  são
reclassificadas  como fontes  energéticas  limpas na  aludida  taxonomia,
passando a serem enquadradas como investimentos sustentáveis, portanto
passíveis de aporte de recursos do “financiamento verde”.

8

C20

Outra  decorrência  da  crise  baseia-se  na  decisão  de  vários  governos
europeus pela priorização da implantação das fontes sustentáveis de energia
como alternativas à experiência  do gás natural.  Tal  solução tem trazido a
lume uma contradição: a transição para matrizes energéticas limpas pode
ter  um  considerável  custo  ambiental  no  seu  processo  de  implantação.
Exemplo crasso dessa assertiva se evidencia na adoção da energia solar
fotovoltaica,  que  libera  gases  do  efeito  estufa  altamente  poluentes.
Similarmente poluente é a implantação de sistemas geracionais de energia
com o uso de biomassa, que prejudica os solos com a prática da incineração.
Entretanto, no processo de transição energética, é digna de nota a iniciativa
da  Comissão  Europeia  no  sentido  de  adotar  um  conjunto  de  propostas
legislativas para “descarbonizar o mercado de gás da UE”, promovendo a
transição para fontes renováveis e com baixo teor de carbono, incluindo o
hidrogénio  e  o  biometano,  que  representam  gases  significativamente
menos poluentes.

15



5

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C21

No  campo  político,  a  crise  energética  europeia  tem  sido  agravada  pela
invasão  da  Rússia  em  solo  ucraniano.  Descontente  com  o  assédio  da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e da UE para cooptação
da  Ucrânia,  a  Federação  Russa  tem  limitado  significativamente  suas
exportações  de  gás  para  maioria  dos  países  da  Europa.  A dependência
europeia  do gás natural  russo tem sido fator  de limitação das opções do
ocidente para interferir na solução do conflito.

8

C22

A  crise  energética  tem  impelido  os  governos  dos  Estados  europeus  a
adotarem  políticas  visando  a  auxiliarem  as  famílias  e  as  pequenas
empresas.  A inflação e os altos preços praticados na energia elétrica têm
comprometido o funcionamento dos pequenos negócios e até o aquecimento
residencial,  tão  necessário  ao  enfrentamento  do  inverno  europeu.  Muitos
países adotaram a redução de impostos, o apoio financeiro às famílias, o
auxílio direto às empresas e até a instituição de um fundo social, no âmbito
da UE,  de 70 bilhões de euros,  a ser  mantido pelas receitas geradas no
mercado de carbono, com o fito de conter o impacto social da crise.

6

C23

A falta de consenso na abordagem da crise por parte dos Estados tem
gerado um constante retardo na tentativa de solução do problema. Durante a
recente cimeira europeia (de dezembro de 2021), os chefes de Governo e de
Estado da UE não chegaram sequer a um acordo sobre a questão tratada.
Se por um lado há países inflexíveis quanto aos preceitos ecológicos, por
outro  existem  nações  mais  focadas  nas  decorrências  da  crise  sobre  a
população e a economia. Uma celeuma não resolvida é relativa à autorização
das compras emergenciais conjuntas de gás. Outra medida polêmica foi o
fechamento, pela Alemanha, de três reatores nucleares dos seis que ainda
estavam  em  operação  em  plena  crise  energética  na  Europa.  A Islândia
acompanha os alemães no exclusivismo da adoção de soluções baseadas na
sustentabilidade energética e se  destaca no pioneirismo da exploração da
energia geotérmica. Já a Grã-Bretanha pretende voltar a implementar novas
usinas  nucleares,  que  terão  suas  produções  complementadas  por  fontes
renováveis. Dentre estas, cabe  destacar a iniciativa britânica de atenuar o
problema, implementando em sua infraestrutura energética, extensos campos
de exploração de energia eólica.

10

Conclusão Parcial

C24

Infere-se parcialmente que as consequências políticas da crise energética do
continente  europeu  impelem  seus  Estados  no  sentido  de  promover  uma
transição  de  suas  matrizes  energéticas.  Tal  feito  visa  a  atender  os
compromissos internacionais assumidos na arena ambiental, além de reduzir
a dependência do gás natural, sobretudo o russo. A referida transição tem o
potencial de agravar, durante o processo de sua implementação, a recessão
daquele  continente  e  comprometer  a  recuperação  econômica  do  sistema
internacional (altamente conectado nos dias de hoje).

15

C25 Outras ideias julgadas pertinentes. 20
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C26
A Europa tem sido recorrentemente acometida por crises no setor energético
que decorrem em problemas econômicos e políticos e expõem a insegurança
energética do Velho Continente.

5

C27

Em  síntese,  em  razão  da  conjuntura  globalizada  atual,  a  recente  crise
energética  europeia  e  seus  reflexos  políticos  e  econômicos  têm
consequências multifacetadas e com forte inclinação de afetar não apenas os
Estados  nacionais  europeus,  mas  o  concerto  das  nações  nas  diversas
expressões no poder, especialmente a econômica.

15

C28

É  patente  que  as  dificuldades  do  setor  energético  europeu  acabam  por
interferir  no comércio e no mercado financeiro internacional,  à medida em
que a Europa se enfraquece nas produções fabril e agropecuária e perde o
poder aquisitivo dos seus mercados consumidores, arrefecendo seu comércio
exterior, o que interfere na economia global.

10

C29

Os  países  do  continente  têm  buscado  soluções  para  romper  com  a
dependência do gás natural da Rússia, por intermédio da transição da base
de suas matrizes energéticas, calcadas ainda em hidrocarbonetos fósseis,
para outras geradoras de energia  limpa,  com baixo potencial  poluente ou
emissor  de  carbono.  Essas  ações  poderão  ajudar  na  recuperação  da
economia mundial pós-pandemia.

10



6

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C30

Em que pese  as  nações europeias  liderarem as iniciativas mundiais  pela
busca  do  comprometimento  internacional  voltado  à  sustentabilidade
energética, com a celebração de acordos de viés ambiental, atualmente tais
nações encontram-se em sérias dificuldades para o cumprimento das metas
desses tratados, em razão da difícil implementação das soluções que orbitam
a  custosa  transição  para  outros  sistemas  de  geração  de  energia
considerados “limpos”  (em sua  obtenção)  e  “neutros”  (livres  de  carbono),
decorrente de óbices tecnológicos, econômicos, políticos e até culturais, o
que  poderá  tornar  incipiente  o  processo  de  recuperação  da  economia
mundial.

10

C31

Por fim, cabe concluir que a transição energética, tão necessária à superação
da crise em pauta, mostra-se um processo complexo, delongado e oneroso
que  tem,  em  seu  escopo,  o  condão  de  submeter  o  desenvolvimento
econômico  daquela  região  aos  ditames  da  sustentabilidade,  o  que  pode
aprofundar  sua  crise,  estendê-la  para  o  âmbito  internacional  e  refrear  a
recuperação econômica vigente no mundo.

10

C32 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

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)

(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)
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(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 ordenamento geopolítico mundial, justificar  a condição de potência econômica e militar
da República Popular da China (RPC), destacando seus avanços científico-tecnológicos no setor de defesa país.

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 – INTRODUÇÃO 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

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
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

A RPC constitui-se no grande ator estatal emergente do mundo pós-Guerra Fria.
Com  a  queda  da  União  das  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  (URSS),  na
década de  1990,  o  concerto  das  nações  experimentou  um curto  período de
unipolaridade,  com  o  protagonismo  geopolítico  estadunidense,  recentemente
substituído  pela  bipolaridade  sino-americana.  A  pretensão  à  hegemonia
coadjuvante se deve, em grande medida, à destacada performance econômica e
à envergadura do setor de defesa da nação chinesa.

8
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Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C2

A China dispõe-se geograficamente na porção centro-sudeste da Ásia,  sendo
limítrofe ao norte pela Mongólia, Cazaquistão e Rússia, a oeste pela Índia e ao
sul pelos Estados que compõem a região do Sudeste Asiático. É banhada, a
leste, pelo Oceano Pacífico, na porção do Mar da China Meridional. Seu extenso
território  confere-lhe  potenciais  de  desenvolvimento  econômico  e
posicionamento estratégico privilegiado.

10

C3

O “status” econômico recente da RPC foi concebido a partir da modernização
estatal e da inserção internacional iniciada no governo de Deng Xiaoping, que
ensejou um processo de significativo crescimento econômico caracterizado pelo
aumento substancial  das interações comerciais  com o mundo ocidental,  pelo
crescimento da participação da iniciativa privada, pela atração de investimentos
estrangeiros e pelo aumento da parcela chinesa no comércio global.

12

C4

Consequente de tal crescimento, o aparato militar chinês passou a desenvolver-
se, agregando meios materiais e tecnologia proporcionais às imensas população
e base territorial e compatíveis às pretensões geoestratégicas e aos objetivos
nacionais do Reino do Meio.

6

C5
Nesse contexto, será justificada a condição de potência econômica e militar da
RPC, destacando seus avanços científico-tecnológicos no setor de defesa.

4

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 10

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

a. Crescimento econômico constante e duradouro
Desde o início das reformas de Deng Xiaoping, em 1978, até 2018, o produto
interno bruto (PIB) chinês cresceu de US$ 150 bilhões para US$ 12,2 trilhões,
um das maiores taxas no mundo, tornando-se, desde 2010, a segunda maior
economia  mundial,  o  que  ainda  vigora  nos  dias  atuais.  Esse  elevado
crescimento tem alavancado diversos setores da estrutura econômica chinesa.
As reformas redundaram na ampliação do número de postos de trabalho e do
poder aquisitivo chinês. Transformaram, ainda, as estruturas produtiva e social
no país, consolidando uma forte urbanização. 

10

C8

b. Participação contundente na economia global
A expansão e o dinamismo econômico permitiram uma participação cada vez
mais expressiva da RPC na economia mundial. Nesse sentido, a nação oriental
acabou  conquistando  um  papel  fundamental  no  funcionamento  do  comércio
global  e  se  tornou  imprescindível  dentro  das  negociações  internacionais,
ganhando cada vez mais influência tanto em transações bilaterais,  como em
instituições  multilaterais  como  a  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  a
Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial, o G-20 financeiro,
dentre outras. Com o objetivo de ampliar tal participação, em 2013, o presidente
chinês, Xi Jinping, anunciou a nova “Rota da Seda". Trata-se de uma iniciativa
que visa  a  fortalecer  os  laços  econômicos  com os  países  da  Ásia,  África  e
Europa,  que  tem acarretado  uma  dependência  econômica  que  alinha  esses
países aos seus interesses geopolíticos da China. 

15

C9

c. Produção de bens com valor agregado
Atualmente, o país tem sido destaque tanto na demanda global, como na oferta,
sendo um expoente de peso na exportação de produtos de tecnologia e bens de
consumo  industriais  de  alto  valor  agregado.  Sua  indústria  tem  migrado  da
produção  de  bens  de  consumo  destinada  a  suprir  as  grandes  marcas
transnacionais  norte-americanas  e  europeias  para  a  produção  de  itens  de
marcas próprias, com o uso massivo de engenharia reversa. A iniciativa “Made in
China 2025”,  de estímulo ao desenvolvimento tecnológico e industrial,  visa à
maior  aceitação  nos  mercados  externos  pela  melhoria  de  sua  qualidade  e
aceitação  internacional,  o  que  tende  a  manter  a  ascensão  da  captação  de
divisas por exportação de produtos com tecnologia incorporada.

10

C10

d. Agropecuária em crescimento e com potencial de expansão
A agropecuária recebe grande atenção da RPC devido ao impacto na segurança
alimentar de seus 1,4 bilhão de cidadãos. Para solucionar esse óbice, a China
objetiva, a curto prazo, restabelecer seus rebanhos suínos (com plantéis ainda
reduzidos pela gripe suína), bem como intensificar a produção da soja, alimento
desses rebanhos, além de diversificar o rol de países fornecedores de alimentos
e insumos agrícolas, investindo prioritariamente em países da África e do Orien-
te Médio, com o intuito de depender cada vez menos do Brasil e dos EUA. As di-
ficuldades fisiográficas em se proporcionar atualmente, em sua base territorial, a
segurança alimentar nacional, tem impulsionado seu comércio exterior à aquisi-
ção antecipada de safras de grãos e até de extensões de terras férteis em ou-
tros países, o que garante a alimentação da maior população da Terra. 

10
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C11

e. Captação de investimentos e “ranking” de indicadores
Segundo a ONU, a China já é o 2º maior país do mundo em entrada de
Investimento Estrangeiro Direto (IED), superada apenas pelos EUA, e com
tendência  de  alta,  ao  contrário  do  país  americano.  Quanto  à  liberdade
econômica, a China, apesar de ser comandada por um partido comunista,
também apresenta números encorajadores aos olhos dos investidores. No
último índice Doing Business, a China angariou a 31ª posição (logo atrás do
Japão  e  da  Espanha),  de  190  países  analisados,  em  termos  de
regulamentação do ambiente de negócios. A RPC também apresentou um
ambiente mais favorável aos negócios do que a França (32ª), a Suíça (36ª),
Portugal (39ª) e até dos Países Baixos (42ª). 

8

C12

f.  Crescimento do Comércio exterior
Seu mercado interno consumidor de 1,4 bilhão de pessoas, apesar do baixo
poder aquisitivo, não pode ser ignorado, uma vez que o gigante asiático tem
absorvido  uma  parcela  significativa  das  exportações  mundiais.  Em  se
tratando do Poder de Compra (PPC) e não do Produto Interno Bruto (PIB), a
China  já  ultrapassou  os  Estados  Unidos  como  maior  economia  mundial,
mostrando-se  um  voraz  importador  de  “commodities”.  Quanto  às
exportações, o país também promete se consolidar como a maior potência
até  2025 com o plano “Made in  China”.  Há  algum tempo,  seus produtos
deixaram de ser  considerados de baixa qualidade.  A grande tecnologia  e
maior velocidade nas operações logísticas do país têm ajudado no processo
de aceitação dos produtos chineses. 

12

C13

g.  Elevação do orçamento de defesa
Em 2021, a China investiu cerca de US$ 2 bilhões, um aumento de 6,8% em
relação ao orçamento de 2020. Essa taxa de crescimento orçamentário tem
sido  constante  nos  últimos  anos.  Soma-se  ao  crescente  e  elevado
orçamento, o fato de que o Exército de Libertação Popular (ELP) promove
seu autofinanciamento.  Tornou-se,  desde 1979, proprietário e operador de
empresas  nos  ramos  de  produção  de  alimentos,  transporte,  mineração  e
serviços, por exemplo.

8

C14

h. Organização e articulação das forças armadas
O Exército  de Libertação  Popular  (ELP)  abarca o  maior  efetivo militar  do
planeta  (cerca  de  mais  de  2  milhões  de  militares)  e  representa  o  braço
dissuasório na geoestratégia da Guerra Irrestrita chinesa. O ELP está em
vias de alcançar a paridade em relação às forças armadas norte-americanas,
pelos  efetivos  e  capacidades  geradas.  É  composto,  além  das  forças
singulares  convencionais  da  maioria  dos  Estados,  pela  Força  de  Apoio
Estratégico  (operações espaciais,  cibernéticas,  eletrônicas e  psicológicas),
pela Força Conjunta de Apoio Logístico e pela Força de Mísseis Balísticos
(convencionais  e  nucleares).  Cabe  evidenciar o  desenvolvimento  e
incorporação ao arsenal chinês de mísseis hipersônicos capazes de voar ao
espaço  e  circular  pela  Terra,  desviando de  escudos antimísseis  antes  de
atingirem  seus  alvos,  com  velocidades  que  ultrapassam  a  do  som.  A
tecnologia  supera  os  tradicionais  mísseis  balísticos  intercontinentais  pela
imprevisibilidade da trajetória.

12

C15

i. Capacidade nuclear
A China mantém uma capacidade nuclear suficiente para dissuadir qualquer
ataque  ao  seu  território,  em  razão  do  desenvolvimento  de  mísseis
intercontinentais  e  do  crescente  arsenal  de  ogivas.  Cabe  destaque ao
desenvolvimento da capacidade chinesa de “segundo ataque”, por intermédio
de  uma  frota  de  veículos  terrestres  que  transportam  mísseis  balísticos,
dotados  de  ogivas  nucleares.  Devido  à  grande  imprevisibilidade  de  suas
posições, dispersos pelo vasto território chinês, sua detecção e eliminação
seria tarefa quase impossível, pois muitos desses veículos sobreviveriam a
uma primeira  onda de ataque nuclear.  Essa capacidade está baseada na
percepção de que o país seria capaz de preservar seu armamento nuclear de
um primeiro ataque e, em retaliação, contra-atacar com seu arsenal.

25

C16

j. Capacidade expedicionária
A RPC tem ampliado a capacidade de atuar com celeridade em todas as
partes do globo. Atualmente a China é detentora da maior Marinha do mundo
em quantidade  de  meios  navais  e  cada  vez  mais  assertiva  em todos os
oceanos  do  mundo.  Destaca-se a  participação  crescente  de  navios-
aeródromos de propulsão nuclear produzidos no país.

10
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C17

k.  Participação  em  missões  de  paz  sob  a  égide  da  ONU  e  exercícios
internacionais
A  participação  da  China  nas  missões  de  paz  da  ONU  saiu  do  total
obscurantismo  para  um  indiscutível  destaque  em  um  curtíssimo  período,
principalmente no continente africano. As razões para isso perpassam questões
econômicas,  militares  e  até  geopolíticas.  Todas  com  o  fito  de  um  maior
protagonismo do gigante asiático no sistema internacional.  De igual  maneira,
nos últimos anos, a RPC tem participado, com grande frequência, de exercícios
conjuntos  com  outras  nações.  Uma  maior  presença  em  missões  de  ajuda
humanitária,  escoltas  navais  de  comboios  mercantes,  operações  de  paz  da
ONU,  intercâmbios  militares,  venda  de  armamentos  e  exercícios  militares
multinacionais são as ferramentas mais visíveis dessa projeção de poder. 

7

C18

l. Modernização do ELP
As forças armadas chinesas são subordinadas diretamente ao Comitê Militar
Central  do  PCC  e  encontram-se,  desde  2015,  em  processo  de  ampla
modernização, com vistas a se tornarem forças de “classe mundial”, em 2049.
Para  tanto,  têm  desenvolvido  novos  armamentos  estratégicos,  dos  quais
merecem notoriedade os dois novos submarinos do tipo 094A, a propulsão
nuclear, que foram incorporados ao braço naval do EPL. Submersíveis dessa
categoria  são  capazes  de  disparar  torpedos  e  mísseis  com  explosivos
convencionais  ou  nucleares,  cujos  alcances  permitiriam  atingir  um  objetivo
estratégico em qualquer local do planeta.

15

C19

m. Capacidade cibernética
A RPC tem utilizado os dispositivos móveis (que comercializa com mais de 190
países), o 5G e os aplicativos como poderosas fontes de informações, formando
“big  data”,  cuja  aplicação  pode  ser  científica,  comercial  ou  da  área  da
inteligência de defesa. Cabe salientar que o uso comercial dessas tecnologias
pelas  empresas  chinesas,  sabidamente  controladas  pelo  Partido  Comunista
Chinês,  são  importantes  armas  de  inteligência  e  guerra  cibernética,
multiplicando  o  poder  de  combate  do  ELP no  contexto  da  geoestratégia  da
Guerra Irrestrita chinesa.

8

C20 Outras ideias julgadas pertinentes. 40

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)

(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)
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(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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações

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).


