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PEP – 2019 -  4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

      GEOGRAFIA

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

Comparar a atuação externa da República Popular da China (RPC) com a dos Estados Unidos da América (EUA),
nas expressões política e econômica,  destacando as razões que evidenciam a importância da China no atual cenário
internacional, concluindo sobre as implicações do crescimento chinês para a supremacia estadunidense.

OBSERVAÇÃO:  ESTA  É  UMA  DAS  FORMAS  DE  SOLUÇÃO  PARA  A  SERVIDÃO  “COMPARAR”.  LEIA  A
PUBLICAÇÃO “MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS FORMAS.

1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 15%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento
M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

(55% a 70%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

Identificação
do objeto

correto

M9
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente.

Mais da metade das partes está coerente com o todo.
Menos da metade das partes está coerente com o todo.

Divisão sem coerência.

M10

Comparação dos objetos
obedecendo aos

mesmos referenciais
(fatores de comparação).

Totalmente.
Empregou mais da metade dos referenciais

corretamente.
Empregou menos da metade dos referenciais

corretamente.
Não empregou os referenciais corretamente.

M11

Identificação da
coerência das ideias com

o objeto.

Totalmente.

Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.

Não atendimento das ideias.

M12

Comparação das
ideias com ligação de

causa e efeito.

Totalmente.

Mais da metade das ideias com ligação.
Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.

M13
Elaboração das ideias de

destaque.

Totalmente.

Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  o      n  c  l      u      s  ã      o
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M14 Retomada da ideia central(sob novo enfoque).

M15
Elaboração da síntese

coerente com
 as conclusões parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.
Parcialmente com as ideias essenciais.

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.
M16 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M17

Conclusão baseada
nos aspectos

desenvolvidos (lógica).

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

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

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

Ideias sem suporte.
M18 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  
2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I  n      tr  odu      çã      o

(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
A atuação externa da República Popular da China (RPC) e dos Estados Unidos
da América (EUA) os posiciona entre as principais nações do mundo em termos
políticos e econômicos e disputam a hegemonia no sistema internacional.

C2

A maior  parte  dos  EUA localiza-se  na  região  central  da  América  do  Norte,
possuindo duas fronteiras terrestres, uma com o Canadá e outra com o México,
sendo banhado pelo Oceano Pacífico, Mar de Bering, Oceano Ártico, Golfo do
México e o Oceano Atlântico. Dos 50 Estados americanos, o Alasca e o Havaí
não são contíguos com os outros 48 Estados, nem entre si. Com 9,37 milhões de
km² de área e uma população de mais de 300 milhões de habitantes, o país é o
quarto maior em área total,  o quinto maior em área contígua e o terceiro em
população.

C3

A RPC  é  o  maior  país  da  Ásia  Oriental,  faz  fronteira  com  o  Vietnã,  Laos,
Mianmar,  Índia,  Nepal  e  Paquistão  (sul),  Afeganistão,  Tadjiquistão,  Kirgistão,
Kazaquistão (oeste),  Rússia  e  Mongólia  (norte)  e  Coréia  do Norte  e  Oceano
Pacífico (leste). Pra ter uma idéia do tamanho deste país é preciso lembrar que
desde o extremo oriental (província de Heilongjiang) até o extremo ocidental (em
Xinjiang) há uma faixa de terra de 5200 km. Do extremo setentrional (também em
Heilongjiang) até o meridional (Ilhas Nansha) a distância é de 5500 km. Trata-se
do terceiro maior país do globo, ficando atrás da Rússia e Canadá. A RPC conta
com mais de 2900 ilhas costeiras, sendo que a maior delas é Taiwan (com área
total de 36.000km²) e a segunda maior é Hainan (34.000km²), no mar da China
meridional.

C4
A atuação  externa  costuma  ser  planejada  de  modo  a  procurar  proteger  os
interesses  nacionais  de  um  país,  em  especial  sua  segurança  nacional,
prosperidade econômica e valores.

C5
Os EUA exercem seu poder e influência em todo mundo. Sua liderança global se
faz presente em todas as expressões do poder, principalmente na política e na
econômica. 

C6
A RPC também se coloca como um ator cada vez mais poderoso no cenário
internacional, a ponto de fazer os americanos temerem a perda da hegemonia
global que detêm desde o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990.

C7

A história da relação EUA x RPC é caracterizada por tensão e desentendimentos.
Mas houve também momentos de aproximação, como no governo de Bill Clinton,
chegando a um acordo,  em novembro de 1999, sobre a entrada da RPC na
Organização Mundial de Comércio(OMC), tendo a economia chinesa pulado do
nono lugar (em 1975) para segundo (em 2001), no ranking mundial. 

C8

A seguir,  será  comparada  a  atuação  externa  da  RPC com a  dos  EUA,  nas
expressões  política  e  econômica,  destacando  as  razões  que  evidenciam  a
importância  da  China  no  atual  cenário  internacional,  concluindo  sobre  as
implicações do crescimento chinês para a supremacia estadunidense.

 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

a. Atuação externa da RPC nas expressões política e econômica.
1) Lideranças políticas

C9

Os chineses dão ênfase na centralização administrativa, na homogeneidade e na
continuidade. A RPC é governada pelo Partido Comunista da China (PCCh) onde
premier chinês, Li Keqiang, e outros líderes de alto escalão estão sob a liderança
do Pensamento de Xi Jinping veiculando no cenário internacional o “Socialismo
com Características Chinesas na Nova Época”. 
2) Alianças regionais e globais

C10

A RPC é membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das
Nações Unidas (ONU) e busca aliar-se com países nos diversos continentes.
Isso reflete sua política intitulada de  "Nova Rota da Seda",  que se apresenta
como um ambicioso plano de construção de infraestrutura para ligar a RPC a
mais  de  60  países. Destaca-se  que  a  RPC  não  se  restringe  a  questões
democráticas ou éticas para se relacionar com um país no sistema internacional.

 3) Afinidades e antagonismos

C11

Gradualmente,  a  RPC foi  emergindo como um polo  articulador  do continente  asiático,
baseado em sua pujante economia e no resgate histórico de sua identidade cultural.  A
RPC busca articular-se com os outros polos de poder regionais, no caso, o Japão, os
tigres Asiáticos (Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan), Rússia e a Índia. Ao
mesmo tempo, mantém laços de proximidade com a Coreia de Norte, país considerado do
eixo do mal pelos EUA. Cabe destacar que a RPC controla a informação produzida pela
mídia  escrita  ou  televisiva,  é  criticada  no  cenário  internacional  por  restringir  direitos
humanos internos ou de áreas por ela dominada como o Tibete, e ainda não reconhece
Taiwan.

4) Comércio

C12

A RPC, em novembro de 2001, após 15 anos de negociações, passa a integrar
oficialmente  a  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC).  Atualmente, é  a
segunda maior economia do mundo com US$ 14 trilhões, o que representa um
aumento de mais de US$ 2 trilhões em comparação a 2017. Cabe destacar que
a competitividade chinesa é muito elevada, devido a seus fatores internos como
mão de obra barata, disciplinada, incentivos fiscais, dumping, etc

5) Investimentos externos

C13

Atualmente, a RPC investe mais no exterior do que as companhias estrangeiras
investem no país. Um recorde para a segunda economia mundial e que reflete o
apetite das companhais chinesas e a vontade de Pequim de mudar seu modelo
econômico.  Cabe  mencionar  que  os  chineses  possuem  um  outro  dado
importante: a chamada “diáspora chinesa” que gera um imenso afluxo financeiro
de  retorno  por  causa  da  presença  chinesa  em  todos  os  continentes.  Como
destaque pode-se dizer que os investimentos chineses são globais, vide a ideia
de “nova rota da seda”.

C14

O investimento estrangeiro direto, que também inclui o setor financeiro, aumentou em 18%
em 2015, a um nível recorde de US$ 145 bilhões, superando os US$ 135,6 bilhões de
investimentos estrangeiros na RPC. Com isso, esse avanço histórico é o resultado da
intensificação do poder nacional  chinês e da estratégia de incentivar as companhias a
comprar no exterior para estimular o crescimento.

 6) Participação em blocos econômicos

C15

A  RPC  participa  do  bloco  econômico APEC  (Asian  Pacific  Economic
Cooperation), junto com Japão, Austrália, Rússia, EUA, Canadá, Chile e outros
países; A importância da participação da RPC nos BRICS fica evidenciada como
detentora de mais da metade do PIB dos BRICS (12% a 14% do PIB global)
sozinha, respondendo, ainda, pela maior parcela do comércio intra-BRICS.

C16
A entrada da RPC na OMC, em 2001, tem como destaque a abertura de espaços
para acordos multilaterais(blocos).

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C18

Conclui-se parcialmente que a RPC é politicamente, o principal polo articulador
do continente asiático e ao mesmo tempo, como segunda maior economia do
mundo e elevada competitividade, investe mais no exterior refletindo o apetite
das companhias chinesas, demonstrando um crescente poder econômico. Por
tudo isso, a RPC é candidata a superpotência no século XXI, superando, ou, ao
menos, igualando o poder dos EUA. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

b.  Atuação  externa  dos  EUA nas  expressões  política  e  econômica       e
comparação com a RPC.
1) Lideranças políticas

C19

Os EUA são um país presidencialista e bicameral. Nesse caso, o Senado e a
Câmara (house of representatives) têm forte papel nas decisões. Apesar disso, a
eleição  de  Trump  e  o  apoio  a  suas  iniciativas  sinaliza  uma  atuação  externa
voltada  para  os  interesses  nacionais  norte-americanos  (American  First),
destacando a  política  doméstica  dos  EUA  com  matizes  populistas,
antiglobalização e nacionalistas.

C20

O poder político nos EUA permite a participação de diferentes atores no processo
decisório,  de  forma  mais  descentralizada  e  democrática  que  a  RPC,  onde o
PCCh estabelece  de  modo  autocrático  a  atuação  externa.  Com  destaque a
integração entre os três poderes na formulação da atuação externa americana
2)  Alianças regionais e globais

C21

Os EUA possuem alianças e capacidade de influenciar politicamente todas as
áreas mundiais. Todavia, alguns temas têm gerado polêmica. O governo dos EUA
retirou-se  do  acordo  de  Paris  sobre  mudança  climática  e  da  Parceria
Transpacífica (TPP), ambos com direta repercussão sobre a China, mas mantêm-
se no Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), sendo importante
membro  da  Organização  do Tratado  para  o  Atlântico  Norte  (OTAN).  Tal  fato,
destaca-se com um perfil de isolamento no cenário internacional.

C22
De modo menos abrangente que a RPC, atualmente, os EUA buscam concentrar
seus esforços no desenvolvimento nacional a partir da ideia de América First se
afastando da arena internacional.
3) Afinidades e antagonismos

C23
Os EUA disputaram preponderância política, econômica e militar sobre o sistema
internacional  com  a  RPC,  sendo  que  a  força  militar  dos  EUA  permanece
incontestável,  com o  país  investindo mais  no seu aparelho  militar  do que os
outros dez maiores investidores. 

C24

De forma semelhante que a China ambos possuem antagonismos e afinidades
no sistema  internacional,  contudo  a  RPC os  têm mais  antagonismos  no  seu
entorno ao passo que os EUA os têm pelo fora do seu entorno como o caso da
Coreia do Norte e Irã, gerando antagonismos em diferentes áreas mundiais.
4) Comércio

C25

Os EUA têm a maior economia do mundo, com US$ 20,4 trilhões, segundo dados
do  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI),  que  mostra  que  a  sua  economia
aumentou para cerca de US$ 19,4 trilhões no ano passado. Todavia destaca-se
que os EUA registram o maior deficit econômico de sua história principalmente
com a RPC.

C26

De modo vantajoso  para  a  RPC,  o  desequilíbrio  do  comércio  entre  as  duas
maiores  potências  econômicas  mundiais  se  agravou  no  primeiro  trimestre  de
2019, com um aumento do superavit  chinês de 19,4% na comparação com o
mesmo período do ano passado. O saldo comercial em favor da RPC foi de US$
58 bilhões de dólares no período entre janeiro e março. Em relação aos últimos
12 meses,  as  exportações para  os EUA cresceram 14,8% e as importações,
8,9%. Também em favor  da RPC tem-se que analisar  que o mundo vive um
momento de transição de um sistema de comércio dominado por multinacionais e
cadeias  de suprimento bem distribuídas para um novo modelo  dominado por
fluxos de conhecimento, bens e serviços que ignoram as fronteiras nacionais. 
5) Investimentos externos

C27
Os EUA são, tradicionalmente, um grande investidor no sistema internacional em
todos os continentes do globo.

C28
Do mesmo modo que a RPC da atualidade, os EUA são um “global player” e um
“global trader” com capacidade de impor seus interesses mundialmente.
6) Participação em blocos econômicos

C29

Os EUA,  tendo  uma das  economias  mais  poderosas  e  influentes  do mundo,
possuem tratados comerciais com diversos países ao redor do mundo. São um
membro do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), do qual o
México e o Canadá fazem parte. O Canadá é o maior parceiro comercial dos
EUA, seguido pela RPC e pelo México. Fazem parte também da Cooperação
Econômica Ásia-Pacífico, um bloco econômico que tem por objetivo transformar
a região do Pacífico em uma área de livre comércio e que engloba países da
Ásia, América e Oceania. 
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C30
De modo mais abrangente que a RPC, os EUA participam de blocos com alcance
mundial ao passo que a RPC prefere acordos bilaterais onde explora vantagens
setorizadas. 

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C32

Conclui-se, parcialmente, que os EUA são um país com grande capacidade de
influenciar politicamente o cenário internacional, ao mesmo tempo em que busca
soluções mas centradas no interesse nacional,  devido à influência do Partido
Republicano por meio da liderança política de Donald Trump que busca conter o
aumento da influência chinesa no ambiente externo.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o
(20% a 30%)

Ideias

C33

Os EUA são a maior potência mundial, mas a economia que mais se desenvolve
atualmente é a da RPC. Têm estabelecido uma relação ambígua de cooperação
e conflito no cenário externo, havendo certa desconfiança de um possível foco de
tensão.

C34

Em síntese, a atuação externa reflete a forte dependência recíproca dos dois
países, os EUA necessitam de mão de obra barata e outros atrativos oferecidos
na RPC. Por outro lado a economia chinesa depende dos investimentos norte-
americanos que propicia o avanço econômico do país oriental,  e também por
causa das importações americanas que absorve grande quantidade de produtos
chineses.

C35

A RPC  anunciou  uma  nova  estratégia  de  longo  prazo  pró-importações,  que
levará o país a uma inserção internacional mais equilibrada. Um deficit comercial
ampliaria a produtividade doméstica chinesa e ainda alavancaria o poder da RPC
sobre os mercados e a formação dos preços de vários produtos, como grande
importadora.

C36

RPC  e  EUA,  por  mais  que  disputem  o  cenário  econômico  mundial,  são
interdependentes. A RPC, desde a década de 2000, tem investido fortemente no
tesouro  norte-americano  e se  tornado uma das maiores  exportadoras  para a
América. Isso, de maneira prática e simples, traz implicações positivas para os
chineses pois são os recursos monetários da RPC que estabilizam a economia
dos EUA, tanto porque empresta dinheiro ao governo em troca de um tipo de
remuneração, com juros (através do investimento no Tesouro), quanto porque faz
dinheiro entrar no país (com as exportações). 

C37

É importante ressaltar que os EUA tem hoje a maior dívida externa pública do
mundo e  o  maior  Produto  Interno  Bruto(PIB),  entretanto,  ironicamente  tem o
maior  deficit  econômico. Outa  implicação  é  que  os  EUA possuem um deficit
comercial em relação às exportações com a RPC – isso quer dizer que a China
exporta muito mais para os EUA. O fato é que antes do governo Trump, com sua
visão mais nacionalista e populista, isso não era um grande problema para os
norte-americanos. Se acreditava que as empresas americanas fixavam filiais em
território chinês, pela mão de obra e preços mais baratos, e exportavam seus
produtos de volta para os EUA, só que com o avanço do investimento da RPC
em tecnologia e comércio, elas acabaram por perder competitividade (destaque
no mercado) para as empresas chinesas. 

C38

Por fim, a RPC é, seguramente, a melhor candidata a superpotência no século
XXI, superando, ou, ao menos, igualando o poder dos EUA. À sua base territorial
e demográfica imensa, soma-se sua economia que cresce em ritmo acelerado e
seu  poder  cultural  e  diplomático,  com  assento,  inclusive,  no  Conselho  de
Segurança da ONU. A RPC é a que enfrenta os menores dificuldades e a que
tem o maior potencial de colocar em dúvida a supremacia dos EUA. 

C39  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3
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(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1
 E2
 E3
 E4

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª       Q  U  ES      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar os atuais programas das Forças Armadas do Brasil que estimulam a Indústria de Defesa Nacional,
destacando seu papel na inovação tecnológica e no crescimento econômico do país.

 1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma
preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

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

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

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

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

M10
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias.

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

Em nenhuma das ideias.

M11  Atendimento da imposição do
destaque

Em todas as ideias.

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

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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  2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1

O  Ministério  da  Defesa(MD),  a  partir  das  diretrizes  estabelecidas  na
Estratégia Nacional de Defesa (END), definiu os projetos estratégicos que
estimulam a indústria nacional de defesa e permitem ao país desenvolver
capacidade para defender com eficiência sua soberania e seus interesses. 

C2

O Brasil, país situado na América do Sul, possui uma grande extensão territorial
com mais de 8.500 milhões de quilômetros quadrados e fronteira com 10(dez)
países. Além disso, o grande litoral e as riquezas da “Amazônia Azul” se somam
ao  extenso  espaço  aéreo,  terra,  ar  e  água  que  precisam  ser  defendidos  e
protegidos demandando do Estado projetos estratégicos.

C3
Defesa  e  desenvolvimento  caminham juntos  quando  os  investimentos  na
capacitação  das Forças  Armadas  do  Brasil criam  oportunidades  que
favorecem a inovação e o crescimento econômico.

C4

O MD trabalha na implementação de políticas e iniciativas que busquem associar
a  recomposição  da  capacidade  operativa  da  Marinha,  do  Exército  e  da
Aeronáutica  à  busca  de  autonomia  tecnológica  e  ao  fortalecimento  da  Base
Industrial de Defesa (BID). 

C5
Atualmente,  a  indústria  nacional  de  defesa  e  segurança  representa  3,7% do
Produto Interno Bruto (PIB).

C6

Os investimentos feitos nos programas estratégicos geram uma relação produtiva
que favorece a ciência e a inovação, envolvendo as Forças Armadas e Indústria.
Isso gera uma série de externalizações importantes para toda a economia, além
de tecnologias de emprego.

C7
A seguir, serão apresentados os atuais programas das Forças Armadas do Brasil
que  estimulam  a  Indústria  de  Defesa  Nacional,  destacando  seu  papel  na
inovação tecnológica e no crescimento econômico do país.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8

O Projeto H-XBR - A obtenção de equipamentos de forma conjunta, por meio da
economia de escala,  ou seja,  possibilitando que um único produto atenda às
necessidades operacionais das três Forças Armadas, é uma medida apontada
como essencial para otimizar recursos. Nesse contexto, nasceu o Projeto H-
XBR, que prevê a aquisição de 50 helicópteros de transporte EC-725 para
uso da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Pioneiro na modalidade de
aquisição conjunta, o projeto representa um marco da entrada do Brasil na
produção de aeronaves de asas rotativas  desse porte.  Destacando que,
graças  a  esse  projeto,  o  país,  que  antes  contava  com  expertise  restrita  à
fabricação de aviões, atualmente conta com empresas e profissionais capazes
de desenvolver e fabricar partes e componentes de helicópteros. 

C9

O Projeto F-X2 (Gripen NG), concebido para o reequipamento da frota de
aeronaves de caça supersônicas da Força Aérea Brasileira(FAB), possibilitará
a geração de empregos de alta qualificação durante as fases de produção
em  série  e  de  desenvolvimento  da  versão  brasileira. Destaque para  a
internalização  de  novas  tecnologias  pela  indústria  nacional,  com  a
transferência  tecnológica  no  Centro  de  Projetos  e  Desenvolvimento  do
Gripen (GDDN) e fomento à base industrial de defesa. 

C10

O Projeto KC-X deu origem à aeronave KC-390, vai gerar um aumento das
exportações (estudos indicam um mercado endereçável  de  cerca  de  700
aeronaves, o que pode corresponder a, aproximadamente, US$ 20 bilhões
de  exportações  em 20  anos), geração  de  empregos  de  alta  qualificação
durante as fases de desenvolvimento e de produção em série. Destaque para
o domínio de novas tecnologias (o projeto implica domínio de sistemas de
controle  e  de  manufatura  de  ponta,  do  uso  de  novos  materiais  e  da
integração de software embarcado). 

C11

Programa  Estratégico  de  Sistemas  Espaciais  (PESE) beneficiará
ageração de empregos de alta qualificação, estímulo à criação/ampliação de
cursos  superiores  e  técnicos  voltados  à  alta  tecnologia,  a tecnologia
desenvolvida pode alavancar  setores diversos da economia,  por  meio de
spin-offs (neste caso, aproveitamento civil de tecnologias desenvolvidas com
propósitos militares). 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12

Programa Nuclear da Marinha beneficiará o fomento da indústria nacional
de defesa tendo o  Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB)
como  destaque.  Tendo também como importância o arrasto tecnológico, o
domínio de tecnologia sensível, a capacitação e aprimoramento de mão de
obra e o desenvolvimento de planta núcleo-elétrica de emprego dual.

C13

O projeto de construção do Núcleo do Poder Naval implica em geração
de  empregos  diretos  e  indiretos,  com  destaques para  a  capacitação  e
aprimoramento  de  mão de obra,  transferência  de  tecnologia,  fomento  da
Indústria Nacional de Defesa e domínio de tecnologia sensível.

C14

O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul  (SisGAAz)  beneficiará o
amplo  espectro  de  uso,  com possibilidade  de  emprego  civil  e  militar  na
indústria nacional  de defesa (por exemplo,  na prevenção da poluição das
águas, na previsão meteorológica e controle da pesquisa científica no mar).

C15

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron)  contribuirá
para a autonomia da base industrial de defesa, fortalecimento da indústria
nacional, em especial a de defesa, estímulo à pesquisa, com destaque para
o desenvolvimento e à inovação tecnológica e melhoria da capacitação de
recursos humanos especializados.

C16

A Defesa Cibernética garantirá que informações estratégicas fluam de maneira
rápida e segura num mundo cada vez mais conectado e digitalmente vulnerável,
foi  criado  o  projeto  Defesa  Cibernética,  coordenado  pelo  Exército  Brasileiro,
desde 2010. O objetivo do projeto é dotar o Brasil de uma estrutura de alto nível
que envolva  não só militares,  mas também pessoas do meio acadêmico,  de
instituições de pesquisa e desenvolvimento e do setor empresarial. 

C17
O Projeto Guarani  possibilitará a elevação da capacidade tecnológica da
indústria nacional e diversificação da pauta de exportações.

C18

O Projeto Proteger amplia o desenvolvimento tecnológico nacional, tendo
por  base  as  diretrizes  da  END  e  fortalece  as  empresas  estratégicas  de
defesa, com estímulos à base industrial brasileira e à diversificação da pauta
de exportações.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE 
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1
 E2
 E3
 E4

EXPRESSÃO ESCRITA  – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, de
maneira a orientar o estudo do aluno no PEP.

A prova  deverá  ser  corrigida  por  menções  (E-MB-B-R-I)  em  cada  uma  das  partes  que  a  constituem,
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para que
realize uma prova equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de acordo com o

prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/CAEM. 
A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme o Guia de Autoavaliação,

encontrado no Portal do CP/CAEM, no menu “Guia de Autoavaliação”. Para melhor preparação, sugere-se ao aluno
do PEP enviar sua prova para um professor de Português.

A divisão do item “Desenvolvimento” em partes ou itens coerentes, no ND análise deve ser encarada de
forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido  formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


