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PEP 2021 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

À luz da geopolítica da água, analisar as atuais tensões entre os países banhados pelo Rio Jordão, no Oriente

Médio,  e  pelo  Rio  Nilo,  na  África,  destacando a  presença  de  organismos  internacionais  na  mediação  de  conflitos,

concluindo sobre o gerenciamento deste recurso hídrico.

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

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
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.

M9

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.

M10
Análise 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.

M11
Elaboração das

ideias do destaque

Totalmente.

Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.

M12
Elaboração das

conclusões
parciais.

De forma dedutiva.

Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

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

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M14

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.
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C  o      n  c  l    u      s  ã      o  
(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.

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.
M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

In    tr  odu    çã    o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
As atuais tensões entre os países banhados pelo Rio Jordão e pelo Rio Nilo geram
instabilidades geopolíticas no Oriente Médio e na África.

C2

O Oriente Médio e a África possuem áreas de grande estresse hídrico e, por conse-
guinte, instabilidade geopolítica. Segundo o Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), os países mais pobres em água, que dispõem de menos
de 1.000 m3 por ano, estão no Norte da África e no Oriente Médio, e correspondem
a uma faixa que vai do Marrocos até os Emirados Árabes Unidos (EAU).

C3

A atual degradação dos recursos hídricos é um dos fatores que mais limita as condi-
ções de vida de parte significativa da população do Oriente Médio e da África seten-
trional. A crise ambiental e a crise da água, especificamente, têm gerado tensões no
tocante à gestão dos recursos hídricos, envolvendo Organismos internacionais (OI)
como a Organização das Nações Unidas (ONU).

C4

A água doce, própria para consumo, é, ao lado do petróleo, o mais estratégico dos
recursos naturais da atualidade. Com o crescimento do impacto das atividades hu-
manas sobre a natureza, sua disponibilidade encontra-se cada vez mais escassa,
sem falar em algumas áreas que já apresentam uma tendência natural para esse
problema. Por isso, é quase que um consenso, no âmbito das ciências políticas, que
o século XXI será marcado por disputas internacionais pelos recursos hídricos.

C5
A seguir, serão analisadas as atuais tensões entre os países banhados pelo Rio Jor-
dão, no Oriente Médio, e pelo Rio Nilo, na África, destacando a presença de OI na
mediação de conflitos, concluindo sobre o gerenciamento deste recurso hídrico.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

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. Países banhados pelo Rio Jordão no Oriente Médio

C7

Disputa pelo acesso à água potável. A população de Israel e dos territórios da
Palestina disputam o acesso. Um dos itens presentes na pauta de negociação é
o acesso à água em quantidade e qualidade satisfatória pela Palestina, tema de
difícil solução, dado o quadro de escassez na região.

C8

Controle  dos  recursos  hídricos  subterrâneos. Israel,  Jordânia  e  Palestina
disputam  os  aquíferos  ali  existentes  (reservas  subterrâneas),  sendo  Israel
frenquentemente acusado pelos árabes de impedir que os palestinos utilizem-
nos.  Destaca-se a presença da “Food Agriculture Organization” (FAO) nas
discussões entre os países do Oriente Médio.

C9

Consumo dos recursos hídricos. Israel preserva seu interesse nacional e bem-
estar  de  sua população,  mantendo  elevados padrões diários  de  consumo de
água,  sobrepondo-se  à  grande  parte  da  população  palestina  que  tem  água
disponível em um ou dois dias, semanalmente, pois tem acesso a cerca de 1/5
dos recursos hídricos da bacia do Jordão.  Ressalta-se a presença do Banco
Mundial e da FAO na questão de água e, por conseguinte, da segurança
alimentar na área e no Médio Oriente.

C10

Controle  israelense  sobre  as  nascentes  do  Rio  Jordão. Israel,  durante  a
Guerra dos Seis Dias, então um Estado recém-criado, expandiu suas fronteiras e
ocupou várias áreas de países adjacentes no Oriente Médio. Uma delas, as Coli-
nas de Golã – então pertencentes à Síria – uma posição geográfica estratégica
que abrange as nascentes do Rio Jordão, muito utilizado para a irrigação no lo-
cal.  Destacam-se as tensões constantes que são monitoradas pelo Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C11

Disputas entre Síria e Israel pelo acesso à água. A tensão se iniciou nos anos
1950, com a construção por Israel de uma série de canais e túneis para transpor
água da região do mar da Galileia, também chamado de “lago Tiberíades”, que é
abastecido pelo Rio Jordão para o deserto de Neguev. A reposta da Síria veio em
seguida, com a construção de dutos para reter água em seu território, problema que
perdura até os dias atuais e ainda não tem uma solução clara.

C12

Disponibilidade de água doce per capita. A população do Oriente Médio cresce a
uma taxa de 2% ao ano, quase o dobro da taxa global, a disponibilidade de água
doce per capta caiu dois terços ao longo dos últimos 40 anos, e deverá diminuir mais
50% até 2050, segundo a ONU. O desvio da água do rio Jordão diminui o volume
disponível para a Jordânia, que passou a perfurar mais poços baixando o nível dos
seus aquíferos.

C13

Atuação de grupos terroristas no controle de fontes de água. Recentemente, a
disputa pela água vem encontrando atuações até de grupos terroristas. No Iraque e
na Síria,  o Estado Islâmico vem atuando no sentido de tentar  controlar  algumas
fontes  de  água,  pois  sabe  que  isso  lhe  dará  uma  maior  vantagem  em  termos
geopolíticos e bélicos.  O CSNU estuda impor sanções e estabelecer um amplo
controle da área.

Conclusão parcial

C14
Conclui-se, parcialmente, que a situação na área drenada pela bacia do Rio Jordão
é instável, envolvendo países, OI e grupos terroristas, gerando óbices para a gestão
dos recursos hídricos.

b. Países banhados pelo Rio Nilo na África.

C15

A construção da “Grande Barragem do Renascimento Etíope” (GERD).  Obra
que ocorre a montante, aproximadamente à trinta quilômetros da fronteira sudanesa,
afeta o abastecimento de água no Sudão e no Egito. Destaca-se que os governos
do Egito e do Sudão levaram a sua disputa ao CSNU.

C16

A Etiópia não deseja a presença do CSNU na questão da barragem. Os Etíopes
querem que a ONU se mantenha à margem da discussão sobre a Grande Barragem
do Renascimento  Etíope e que seja  a  União  Africana (UA)  a tomar  a iniciativa.
Contudo, o ministro das Relações Exteriores do Egito exortou o CSNU a adotar uma
resolução para ajudar a resolver a disputa sobre a barragem hidroelétrica. Destaca-
se  que  os  estados-membros  africanos,  inclusive  a  África  do  Sul  –  atual
presidente  da  União  Africana  e  um  membro  não  permanente  do  CSNU  –
solicitaram tempo para abordar a discussão. 

C17

A  instalação  de  várias  usinas  hidrelétricas  e  a  captação  de  água  para
irrigação, em países localizados no alto da bacia, têm gerado tensão no Egito,
situado  no  baixo  curso  do  rio,  que  contava  com  as  cheias  periódicas  para  a
fertilização do vale. 

C18

Impacto sobre populações ribeirinhas. O Egito lançou recentemente um aviso
de que a GERD, se for enchida com água do Nilo Azul, vai comprometer o futuro
de cento e cinquenta milhões de pessoas no Egito e no Sudão. Do ponto de vista
egípcio, ao encher unilateralmente a barragem, a Etiópia procura estabelecer um
controle sem restrições sobre um rio transfronteiriço.

C19

O Sudão teme o impacto negativo para a sua população. Ainda que os países
tenham  acordado  que,  quando  o  fluxo  da  água  do  Nilo  para  a  barragem  cair
abaixo dos 35-40.000 mcc (milhões de metros cúbicos), será declarada seca, a
Etiópia não tem obrigação de reduzir as suas operações na GERD.

C20

Conflito  no  Cordofão  do  Sul  e  no  Nilo  Azul. Organizações  de  defesa  dos
direitos  humanos  já  falam  em  “limpezas  étnicas”  desde  meados  de  2011  e
criticam ataques dos militares sudaneses a civis na província do Cordofão do Sul,
que fica na fronteira sulista do Sudão com o Sudão do Sul, país criado em julho
de  2011  após  referendo  popular  e  depois  de  anos  de  disputas  entre  as  duas
regiões daquele que era o maior país do continente africano.  Destaca-se que a
União Africana (UA) como a ONU estão envolvidos na situação.

C21
Disputa por recursos hídricos transfronteiriços. Diversos países,  a exemplo
do Egito, Sudão e Etiópia, utilizam as águas do Nilo, cuja população depende das
dele para o abastecimento e a produção de alimentos.

Conclusão parcial

C22
Conclui-se, parcialmente, que o Nilo é um rio internacional, e vários países utilizam-
no para o abastecimento,  geração de energia e produção de alimentos, gerando
diversos desafios para a gestão dos recursos naturais.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24
As  nações  ribeirinhas  ao  Nilo  e  ao  Jordão  são  instáveis  e  desenvolveram
rivalidades que foram potencializadas no contexto da luta pela posse e uso dos
recursos hídricos.

C25

Em síntese, os focos de tensão existentes entre os países banhados pelo Rio
Jordão, no Oriente Médio,  e pelo  Rio  Nilo,  na África,  potencializam rivalidades
históricas,  acrescentando  a  elas  o  fato  dos  recursos  hídricos  transfronteiriços
provocarem interdependência  hídrica,  não  se  limitando as  fronteiras  nacionais,
mas integrando diferentes usuários, gerando um contexto que torna complexa a
gestão dos recursos hídricos pelos países e OI.

C26

Conclui-se que, na ausência de estratégias de atuação conjunta e gestão racional,
eventuais impactos da mudança climática, associados ao desvio do curso dos rios
em função de empreendimentos nas áreas de energia e indústria, vão impactar na
segurança do acesso à água que pode levar a uma queda no PIB dos países da
região, com efeitos negativos.

C27
A gestão hídrica nas regiões está diretamente relacionada aos desafios na área de
segurança alimentar devido a diversos riscos decorrentes de conflitos, escassez
de água e mudança climática.

C28

A  necessidade  da  ONU  e  da  UA  lançarem  iniciativas  que  possibilitem  as
providências  regionais  contra  a  escassez  de  água,  apoiando  países  na
identificação  de  estratégias,  políticas  e  práticas  que  promovam  soluções
sustentáveis para a falta do recurso na região.

C29
Por fim, os cenários apresentados são dramáticos. A gestão e o uso da água gerou
focos de tensão no Oriente Médio e no Continente africano, onde conflitos por
causa dos recursos hídricos, nos próximos anos, são bastante prováveis.

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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.

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.

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

(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.

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

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

(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.

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do texto.

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

(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.

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

D4:  Emprego correto e diversificado dos elementos coesivos,
gerando texto coeso.
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(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.

E2: Pontuação.

E3: Concordância.

E4: Regência.

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

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar as principais tensões causadas pelos movimentos nacionalistas na Europa, a partir  da década de

1990 até os dias atuais, destacando aqueles que resultaram em conflitos armados.

 
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/
Identificação do
objeto correto

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.

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)

 
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

Tensões causadas por movimentos nacionalistas são uma realidade na Europa.
Essas tensões acontecem, apesar do intenso processo de globalização ocorrido
nas últimas décadas e que resultou na consolidação da União Europeia (UE) e
da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) como espaços de integração
econômica e social no continente.
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I    n  t  r    o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas ideias

C2

A Europa compreende a península ocidental da Eurásia. Em geral, limita-se com a
Ásia, a leste, ao longo dos Montes Urais, e a sudeste, nas cordilheiras do Cáucaso e
no mar Negro. O continente é limitado, ainda, ao sul pelo mar Mediterrâneo, a oeste
pelo oceano Atlântico e ao norte pelo oceano Glacial Ártico. Atualmente, a Europa é
formada por  cinquenta Estados soberanos. Com população de aproximadamente
740 milhões de habitantes,  a diversidade étnica,  linguística,  religiosa e cultural é
uma característica do Velho Continente. 

C3

A Europa foi  marcada por  guerras em seu processo de definição de fronteiras e
formação dos Estados Nacionais. Nesse processo, ainda em curso, nem sempre foi
observado  o  princípio  de  autodeterminação  dos  povos.  Assim,  muitas  etnias
diferentes  foram  unidas  sob  um  mesmo  Estado,  o  que  gerou  ressentimentos
históricos, motivando o surgimento de movimentos nacionalistas e tensões.

C4

Atualmente, as consequências da crise econômica de 2008, o intenso movimento
migratório para a Europa e o descontentamento de parcela da população da Europa
Ocidental com a relativa perda de identidade nacional no âmbito da UE, contribuem
para  aflorar  as  divergências  internas  e  recrudescer  antigas  reivindicações
autonomistas e independentistas.

C5
A seguir,  serão  apresentadas  as  principais  tensões  causadas  pelos  movimentos
nacionalistas na Europa, a partir da década de 1990 até os dias atuais, destacando
aqueles que resultaram em conflitos armados.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

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

C7

a. Tensões no País Basco, Espanha
O chamado País  Basco possui  população  de  aproximadamente  três  milhões  de
habitantes.  O  povo  basco  possui  língua  própria,  cultura  diferenciada  e  relativa
autonomia  política  e  administrativa  em  território  espanhol,  o  que  reforça  o
sentimento nacionalista e seu desejo de autodeterminação. A tensão na região foi
potencializada com a criação do grupo separatista ETA (País Basco e Liberdade) em
1959.  Destaca-se  que  o  grupo  optou  pela  luta  armada  para  obter  a
independência política da região. No entanto, considerado um grupo terrorista e
sem apoio popular, o ETA depôs as armas e renunciou à luta armada em 2011.
Atualmente, a luta pela independência prossegue por vias pacíficas.

C8

b. Tensões separatistas na Catalunha, Espanha
A Catalunha é a região mais próspera da Espanha e localiza-se a leste do país.
Com população de aproximadamente 7,5  milhões de habitantes,  possui  língua e
tradição  cultural  próprias.  Atualmente,  possui  certa  autonomia  política  e
administrativa,  o  que  não  é  suficiente  para eliminar  as  tensões decorrentes  dos
movimentos separatistas que almejam a independência política total  da Espanha.
Assim,  manifestações  e  protestos  pró-independência  são  frequentes,  como  o
referendo e a declaração de independência aprovada pelo Parlamento catalão em
2017,  mas  que  não  foi  reconhecida  pelo  governo  espanhol  e  pela  comunidade
internacional.

C9

c. Tensões nacionalistas na ilha de Córsega, França
A Ilha de Córsega localiza-se no mar Mediterrâneo a oeste da Itália. Com população
de aproximadamente 300 mil habitantes, possui estatuto especial, o que lhe confere
relativa autonomia. Além do francês, possui idioma próprio, o corso, que amálgama
as  diferenças  culturais  e  o  sentimento  nacionalista  da  população.  O  movimento
nacionalista se mantém ativo desde a década de 1960. Atualmente, é representado
por partidos políticos que defendem a independência da ilha por via pacífica.

C10

d. Tensões nacionalistas na Escócia, Reino Unido
A Escócia é um dos quatro países que formam o Reino Unido. Possui autonomia
jurídica, educacional e religiosa, o que contribuiu para a preservação da identidade
nacional de seus 5,5 milhões de habitantes. Assim, existem tensões nacionalistas e
desejo  de  independência  política  por  parcela  considerável  da  população.
Atualmente, a saída do Reino Unido da UE abriu nova perspectiva para o conflito,
tendo em vista que a maior parte da população votou contra o Brexit e manifesta
interesse na realização de plebiscito para a definição da independência.

C11

e. Tensões nacionalistas no País de Gales, Reino Unido
O  País  de  Gales  também  é  integrante  do  Reino  Unido  e  possui  movimentos
nacionalistas ativos que buscam a independência política do país. Além do inglês,
possui o galês como idioma oficial, o que garante a seus três milhões de habitantes
certa identidade nacional própria. Em referendo realizado em 2011, mais de 60%
dos eleitores votaram por mais autonomia para o país, reforçando o sentimento por
autodeterminação.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C12

f. Tensões separatistas na Irlanda do Norte, Reino Unido
As diferenças religiosas e culturais dos irlandeses do norte em relação à união
são a causa explicita do desejo da população católica pela independência do
Reino  Unido  e  pela  transferência  da  soberania  para  a  República  da  Irlanda.
Destaca-se o conflito  armado entre católicos e protestantes capitaneado
pelo Exército Republicano Irlandês (IRA),  grupos de paramilitares formados
por católicos e que executaram diversas ações terroristas contra alvos da união.
No entanto, o IRA renunciou à luta armada em 2005. Atualmente, o Brexit tem
potencial  para  reacender  as  antigas  reivindicações  independentistas  por  via
pacífica.

C13

g. Tensões separatistas e a desintegração da Iugoslávia 
Formada por seis repúblicas socialistas, a Iugoslávia esteve na área de influência
da ex-União das Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS). Caracterizada pela
diversidade étnica (sérvios, croatas, eslovenos e albaneses, dentre outros povos)
e religiosa (católicos, cristãos ortodoxos e islâmicos), a coesão interna do país foi
mantida pela força do socialismo.  No entanto,  a desintegração da URSS em
1991,  fez  com  que  a  união  das  repúblicas  fosse  perdida.  Neste  contexto,
ressentimentos  represados  e  movimentos  nacionalistas  de  cunho  étnico  e
religioso  afloraram,  gerando  tensões  e  conflitos  armados  violentos  que
culminaram com a desintegração do país e a morte de milhões de pessoas. 

C14

h. Tensões separatistas e as independências da Eslovênia, Croácia e Macedônia
No processo de desintegração da Iugoslávia, as Repúblicas da Eslovênia,  da
Croácia e da Macedônia declararam-se independentes em 1991. Como reação,
tropas  do  Exército  da  Iugoslávia,  composto  por  maioria  de  militares  sérvios,
invadiram as repúblicas da Eslovênia e da Croácia. Destaca-se que na Croácia
o conflito armado se agravou e ganhou forma de guerra civil com combates
envolvendo as tropas federais e a população sérvia e croata.

C15

i. Tensões separatistas e a independência da Bósnia-Herzegovina
Na  Bósnia-Herzegovina  o  movimento  nacionalista,  de  maioria  muçulmana  e
apoiado por tropas croatas”, chocou-se com os nacionalistas bósnios de etnia
sérvia que tentavam evitar a desintegração da Iugoslávia.  O resultado foi um
violento  conflito  armado  conhecido como Guerra  da Bósnia.  Do  conflito,
resultou a independência da Bósnia-Herzegovina em 1992.

C16

j. Tensões separatistas e a declaração de independência de Kosovo
O  nacionalismo  da  província  do  Kosovo  se  exacerbou  em  1996,  quando  a
população majoritária de etnia albanesa e religião mulçumana formou o Exército
de Libertação do Kosovo e passou a lutar pela independência. O governo sérvio
do presidente Slobodan Milosevic reagiu,  iniciando mais um violento conflito
armado e étnico,  a guerra de Kosovo.  A guerra terminou com milhares de
mortos e refugiados, a intervenção da OTAN em 1999 e a prisão e julgamento do
líder  sérvio.  Em  2008,  a  província  de  Kosovo  declarou-se  independente  da
Sérvia. Contudo, ainda não há reconhecimento internacional pleno. 

C17

k. Tensões nacionalistas na ex-URSS
A  desintegração  da  URSS  em  1991,  despertou  diversos  movimentos
nacionalistas  e conflitos  entre  as  15 repúblicas que compunham a união.  No
entanto, a solução política encontrada pela Rússia, a maior e mais poderosa das
repúblicas da união, foi o reconhecimento da autodeterminação e da soberania
plena dos Estados e a criação da CEI em 1991, o que evitou conflitos armados. 

C18

l. Tensões nacionalistas na península da Criméia, Ucrânia
A Criméia é reconhecida internacionalmente como uma província semiautônoma
da Ucrânia. No entanto, sua população, de aproximadamente dois milhões de
habitantes,  é  majoritariamente  de  origem russa.  Assim,  tensões  nacionalistas
pró-Rússia recrudesceram em 2014, em oposição às manifestações favoráveis a
um estreitamento das relações políticas e comerciais entre a Ucrânia e a UE, e
contrárias aos interesses econômicos e geopolíticos da Rússia na região. Com
isso,  militares  pró-Rússia  assumiram  o  controle  da  província,  gerando
conflito  armado.  Como  consequência,  a  Rússia  ocupou  militarmente  a
região alegando necessidade de defender  os direitos humanos da população
russa.
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C19

m. Tensões nacionalistas na Geórgia e a Guerra da Ossétia do Sul
A Ossétia do Sul é uma província da Geórgia e localiza-se no Cáucaso, leste
europeu.  Limita-se  ao  norte  com  a  Ossétia  do  Norte,  que  é  uma  república
autônoma da Federação Russa. Sua população é formada majoritariamente por
ossetas e possui língua e cultura diferentes dos georgianos. Pela afinidade étnica
com a Ossétia do Norte, sua população sempre foi mais próxima da Rússia que
da Geórgia. Assim, deseja a independência e a união à província Russa. Entre
1991 e 1992, houve guerra entre os ossetas e as forças da Geórgia pela
autonomia da região, com milhares de mortos. Em 2008, a Rússia apoiou os
nacionalistas  ossetas na  declaração de sua independência,  o que provocou
novo conflito armado.

C20

n. Tensões separatistas na Geórgia e a independência da Abecásia
As  tensões  étnicas  e  os  movimentos  nacionalistas  cresceram  entre  os
georgianos e os abecásios, o que culminou em guerra nos anos de 1992 e
1993.  A consequência foi  a derrota das forças georgianas e a declaração de
independência política da Abecásia.  No entanto,  não há reconhecimento pela
comunidade  internacional,  sendo  a  Abecásia  reconhecida  tão  somente  pela
Rússia e outros poucos países.

C21

o. Tensões nacionalistas no Azerbaijão e a Guerra de Nagorno-Karbakh
A região de Nagorno-Karabakh é uma província do Azerbaijão e localiza-se no
Cáucaso.  Entretanto,  sua  população  é  majoritariamente  da  etnia  armênia
(maioria  cristã),  motivo  da  existência  de  movimento  nacionalista  e  conflitos
étnicos  entre  a  Armênia  e  o  Azerbaijão. Em  1991,  a  população  armênia
declarou  independência,  iniciando  conflito  armado. O  desejo  dos
separatistas é unir-se ao território da Armênia. Em 1994, foi assinado um cessar-
fogo  entre  as  partes.  No  entanto,  conflitos  esporádicos  continuam,  como  a
escalada observada em 2020.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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.

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

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

(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.

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

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

(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.

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

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

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

 E1: Ortografia.

 E2: Pontuação.

 E3: Concordância.

 E4: Regência.

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

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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.
Para uma melhor preparação quanto à Expressão Escrita, 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


