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PUBLICAÇÃO
MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES
PALAVRAS INICIAIS
Prezado(a) oficial aluno(a) do Curso de Preparação à ECEME (CP/ECEME) e
candidato ao Concurso de Admissão à ECEME (CA/ECEME), seja bem-vindo(a) ao
CP/ECEME e ao estudo do Método para Solução de Questões (MSQ).
O principal objetivo desta publicação é esclarecer procedimentos quanto ao
método utilizado pela ECEME para solucionar questões.
Permita, então, oferecer algumas dicas em relação à sua preparação:
1. O segredo da aprendizagem é a prática. É nadando que se aprende a nadar.
Portanto, estude e pratique a confecção da solução várias vezes.
2. Após redigir sua solução, peça a um oficial QEMA para orientá-lo.
3. Reconheça a importância de se adquirir novos conhecimentos, pois é este
que contribui para mudarmos as fases da nossa vida.
4. Você é o que pensa que é. Portanto, pense positivamente, pois você merece
conquistar seus objetivos.
5. Para os instrutores da Divisão de Preparação e Seleção (DPS), é motivo de
honra poder contribuir com a preparação de oficiais do nosso Exército.
6. A DPS deseja que você conquiste uma vaga no Curso de Comando e EstadoMaior.
7. O futuro é consequência do presente. Portanto, aproveite a situação atual
para construir um futuro profissional e pessoal promissor.
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A preparação para o concurso da ECEME exige uma mudança de hábitos.
Mudar faz bem. Procure sair da zona de conforto. Busque a mudança. Não desanime.
Não desista diante dos obstáculos. Prossiga na missão!
Os instrutores do CP/ECEME fazem votos de que você aproveite as
oportunidades e conquiste seus objetivos. Conte conosco sempre que precisar.
Desejamos sucesso no Curso de Preparação.
Instrutores da DPS
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PUBLICAÇÃO
MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES
1. FINALIDADE
Orientar o estudo da Metodologia para Solução de Questões.
2. GENERALIDADES
Quando, pela primeira vez, você manifesta aos companheiros e amigos que
pretende prestar o Concurso para a ECEME, passa a ser “bombardeado” por
conselhos e sugestões, todas elas, certamente, bem intencionadas.
Alguns vão dizer da “extrema dificuldade que tiveram”, quando também
prestaram o mesmo concurso. Outros vão procurar se valorizar, gabando-se até do
“pouco estudo” que empreenderam para o Concurso e que, portanto, você “não
deveria se preocupar tanto”. Mas você encontrará aqueles que saberão lhe transmitir
suas impressões com imparcialidade e objetividade.
Sob uma perspectiva racional, considera-se como de bom alvitre não se
deixar influenciar por afirmações de companheiros que apontam o Concurso de
Admissão à ECEME como sendo de extrema dificuldade, nem tampouco aquelas
que suscitam o pouco empenho para alcançar o sucesso na aprovação do concurso.
O Concurso de Admissão à ECEME é constituído de 02 (duas) provas de
redação, as quais abrangem as disciplinas de Geografia e História. Nessas
provas, o candidato recebe questões (problemas) e deve apresentar soluções
(atendendo às exigências da servidão e suas condicionantes). Nas soluções, o
oficial

candidato

terá

a

oportunidade

de

comprovar

que

domina

conhecimentos relevantes para a carreira do oficial de Estado-Maior e que
reúne condições de expressá-los de maneira coerente, clara, objetiva e coesa.
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CP/ECEME/2015

deverá

evidenciar

“conhecimento” sobre o assunto da questão, domínio da Expressão Escrita
(coerente com as normas cultas da Língua Portuguesa) e atendimento ao
método.

Para o sucesso no concurso, você terá que estudar:
1.

O Método para Solução de Questões (MSQ), isto é, como organizar o

raciocínio de modo a solucionar questões de forma lógica e coerente;
2.

Os assuntos contidos no PLADIS, isto é, adquirir conhecimento; e

3.

Expressão Escrita, de modo a produzir uma solução de acordo com as

normas da Língua Portuguesa.

Mas voltemos àquelas sugestões dos companheiros. Uma delas é a seguinte:
ESCREVA, MAS ESCREVA MUITO! Não é isso mesmo?
Aí então você passa a conviver com o primeiro
conflito do candidato: mas escrever como, se
não sei nada acerca dos assuntos e tenho
dúvidas até sobre como abordar as questões?
Ou

seja,

você

não

está

preparado,

intelectualmente, no que diz respeito ao
conteúdo e, também, desconhece o método
para abordá-lo.
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3 NÍVEIS DE DESEMPENHO (ND)
Quando da aprendizagem de um determinado assunto, o indivíduo poderá
raciocinar sobre ele em diversos níveis de profundidade.
Na década de 1950, nos Estados Unidos da América, um grupo de
pesquisadores em educação, coordenados pelo Professor Benjamin Bloom,
produziu a Taxionomia de Objetivos Educacionais, que depois, se tornou muito
conhecida como “Taxionomia de Bloom”.
As duas principais finalidades da Taxionomia de Bloom são: facilitar a
comunicação e solucionar problemas.
A Taxionomia de Objetivos Educacionais é um método de favorecer a troca
de ideias entre pessoas.
A Taxionomia atua em três domínios; o cognitivo, o afetivo e o psicomotor.
No domínio cognitivo, que mais nos interessa no momento, abrange os
objetivos que enfatizam os processos mentais, os resultados intelectuais como
conhecimento, compreensão e análise, entre outras habilidades de raciocínio. Tratase de um sistema ordenado de níveis (ou categorias) para classificação da
aprendizagem, do nível mais simples ao mais complexo. Os especialistas em
educação realizaram diversas estratificações dos níveis de profundidade do
raciocínio.
Uma dessas estratificações, adotada pela ECEME, apresenta a seguinte
organização: o 1º nível (mais elementar) é o CONHECIMENTO; o 2º é a
COMPREENSÃO; o 3º é a APLICAÇÃO, o 4º é a ANÁLISE; o 5º é a SÍNTESE e o
6º é a AVALIAÇÃO.
ND CONHECIMENTO – Esse é o nível de desempenho mais elementar na área
cognitiva. Nesse ND, o oficial (aluno/candidato) deve demonstrar apenas que
consegue lembrar uma informação e tem condições de citá-la. Um dos verbos que
representam esse ND é o verbo CITAR.

8
Publicação MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES

CP/ECEME/2015

ND COMPREENSÃO - Nesse nível de desempenho, o oficial deve demonstrar que
sabe reproduzir um assunto, isto é, lembrar dele, citá-lo e explicar o seu significado
(isto é justificar). Portanto, além de citar, deve-se esclarecer os motivos, de maneira
lógica e coerente, pelos quais levantou-se determinada ideia.
Dentre os verbos que representam esse ND, estão os seguintes:
JUSTIFICAR, CARACTERIZAR e APRESENTAR.
ND APLICAÇÃO – Nesse nível de desempenho, o oficial deve demonstrar que além
de saber reproduzir e explicar um assunto, é capaz também de aplicá-lo em
situações novas e concretas. Um dos verbos desse ND é o verbo APLICAR.
ND ANÁLISE - nível de desempenho o oficial deve demonstrar que já adquiriu as
habilidades dos níveis menos complexos (Conhecimento, Compreensão e
Aplicação) e agora deverá decompor o todo em partes, estabelecer relações entre
essas partes, como por exemplo, relações de causalidade, associação e cronologia.
Isso tudo demonstrará que o oficial compreende o assunto como um todo, domina-o
de tal forma que é capaz de fazer uma análise. Dentre os verbos que representam
este ND, estão os seguintes: ANALISAR, COMPARAR e ESTUDAR.
ND SÍNTESE – Nesse nível de desempenho, o oficial demonstra que é capaz de
chegar a uma ideia integradora dos argumentos desenvolvidos em sua análise, isto
é, ele decompôs o todo em partes e agora é capaz de atingir um novo todo. Um dos
verbos deste ND é o verbo SINTETIZAR.
ND AVALIAÇÃO – Nesse nível de desempenho, o oficial demonstra que é capaz de
apresentar juízo de valor próprio sobre determinado assunto. Um dos verbos desse
ND é o verbo AVALIAR.
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Ilustração 1 – Níveis de desempenho (ND)

É importante destacar que o nível de desempenho mais complexo envolve o
menos complexo. Por exemplo: Para se atingir o Nível de Desempenho ANÁLISE, é
necessário

saber

antes

os

Níveis

de

Desempenho

CONHECIMENTO,

COMPREENSÃO e APLICAÇÃO.
Vejamos a seguir o que significa cada um dos níveis com um EXEMPLO
PRÁTICO...

CONHECIMENTO
Tome-se como exemplo um símbolo qualquer:
Se o oficial conseguir lembrar do símbolo, poderá
reproduzi-lo de memória, isto é, demonstrar que tem
condições de replicar o símbolo. Assim, terá atingido o
nível elementar do CONHECIMENTO.
Ele passou a conhecer o símbolo, mas não sabe o que significa. Ou seja,
numa questão onde é solicitado ao oficial que CITE alguma coisa, esse é o nível de
aprendizagem que se deseja que ele atinja – repetir informações por ele conhecidas.

COMPREENSÃO
Neste nível de desempenho, o oficial terá
consciência do significado do símbolo e condições de
modificá-lo (ampliando ou reduzindo).
Assim, ele atinge o nível da COMPREENSÃO.

10
Publicação MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES

CP/ECEME/2015

APLICAÇÃO
Neste nível de desempenho ou categoria, o
oficial transporta uma informação genérica para uma
situação nova e específica. O oficial demonstra a
capacidade de aplicar corretamente o significado do
símbolo.
Exemplo: Uma estrela representa a designação do
posto de segundo-tenente do Exército.
Assim, ele demonstra que, além de reproduzir o símbolo da estrela,
compreende seu significado e é capaz de aplicá-lo em um determinado contexto. O
oficial está pronto para um novo nível de aprendizagem, a ANÁLISE.

ANÁLISE
A ANÁLISE caracteriza-se por decompor o todo em
partes constitutivas, isto é, separar uma informação
em elementos componentes e estabelecer relações
entre eles.
Exemplo: Significa ESTRELA, palavra da língua
portuguesa, originária do latim Stella. Substantivo
feminino, etc. (Exemplo formado a partir de formas
geométricas).
Entre outras coisas, o processo de análise pressupõe identificar aspectos
centrais de uma proposição e verificar a validade dos mesmos. Neste nível, o oficial
precisará estabelecer relações de causalidade, associação, cronologia, etc.
A análise representa um nível intelectual mais elevado, porque requer não
apenas a assimilação do conteúdo, mas também o conhecimento de sua estrutura e
organização. O oficial deve deter o conhecimento, compreender o seu significado e
saber aplicar esses conhecimentos em outras situações.
A análise é executada em três níveis:
1º nível – Dividir o todo em suas partes constitutivas;
2º nível – Determinar as relações entre as partes; e
3º nível – Compreender a estrutura de sua organização.
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Por exemplo, vamos analisar o significado da palavra ESTRELA.
Estrela é uma denominação comum aos astros luminosos que, observados a
olho nu, distinguem-se dos planetas pela cintilação que apresentam.
Na Geometria, é uma figura convencional de, geralmente, cinco ou seis
pontas, as quais irradiam-se de um centro.
Tem como sentido figurado o sentido de Guia, Alvo ou Fim.
No meio teatral significa a atriz de alta categoria.
Pode ser utilizada em palavras compostas tais como “estrela-do-mar”.
Pode constituir ditos populares tais como “ver estrelas ao meio-dia” (diz-se
das pessoas que levam pancadas na cabeça).
Pode propiciar a formação de um verbo – estrelar.
Outras ideias.
Tendo demonstrado essa capacidade – a de analisar – o oficial está pronto
para galgar mais um degrau dos níveis de conhecimento – a SÍNTESE.
“Estrela é uma palavra da língua portuguesa que possui diversos
significados os quais variarão de acordo com o assunto tratado”.
Sendo capaz de chegar a uma ideia como essa, integradora das ideias da
análise, o oficial está prestes a atingir o nível mais profundo da aprendizagem, no
qual será levado a julgar, a apreciar, a valorizar, a propor medidas corretivas de uma
situação – a AVALIAÇÃO.
“A palavra ESTRELA está aplicada, de maneira correta, na frase em que
o autor compara o ator principal da peça a um “astro solitário no firmamento”,
usando do sentido figurado da palavra para indicar a performance perfeita do
ator

em

comparação

com

a

atuação

dos

demais

componentes

da

apresentação”. Obviamente, para atingir tal avaliação, o oficial foi capaz de
reconhecer, compreender, aplicar, analisar e sintetizar as ideias parciais sobre as
quais deve empenhar seu juízo de valor.
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SERVIDÃO
6 – ESTUDAR

ANÁLISE

5 – COMPARAR
4 – ANALISAR
3 – JUSTIFICAR

COMPREENSÃO

2 – CARACTERIZAR
1 – APRESENTAR

Ilustração 2 – ND e suas servidões

Somente serão cobrados nas provas do concurso de admissão à ECEME as
servidões abrangidas pelos níveis de desempenho COMPREENSÃO e ANÁLISE.
Alguns verbos indicam as ações correspondentes aos respectivos níveis de
desempenho.

Esses

verbos

recebem

a

denominação

de

servidões,

pois

normalmente estão no infinitivo (por exemplo: ANALISAR) ou no imperativo (por
exemplo: ANÁLISE) e determinam o que deve ser feito. O oficial deve exercer a sua
disciplina intelectual e se sujeitar aos verbos das questões, solucionando o problema
recebido.
Dentro dos níveis acima mencionados, existem ações que podem ser
realizadas pelo indivíduo. Essas ações são traduzidas em verbos ou servidões
que indicarão, no caso das questões do CP/ECEME e do CA, o nível de
desempenho a ser demonstrado pelo oficial. O quadro a seguir mostra os níveis de
raciocínio e os seus respectivos verbos.
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N D (4)
Conhecimento
(1)

SERVIDÃO/VERBO (4)
- citar
- descrever
- enunciar

- apresentar
- assinalar
- caracterizar
- concordar
Compreensão - discordar
(2)
- estabelecer
- explicar
- expor
- justificar
- mostrar
- aplicar
Aplicação
- elaborar
(1)
- relacionar
- analisar
- classificar
- comparar
Análise
- distinguir
(3)
- estudar
- examinar
- identificar
- resumir
- integrar
Síntese
- selecionar
(1)
- sintetizar
- propor
- apreciar, avaliar
- destacar (*)
Avaliação
- estimar
(3)
- interpretar
- julgar
(*) com sentido de valor

CP/ECEME/2015
DESCRIÇÃO

Nível mais elementar na área cognitiva. Através de informações
transmitidas, o autor demonstra que se limita a repetir os
aspectos cognitivos do problema.

O oficial, além de reproduzir (citar) o assunto da forma como
aprendeu, deve demonstrar capacidade de explicar ou
esclarecer o significado da ideia citada(justificar) e modificá-la
(ampliando ou reduzindo). Enfatizam-se o significado e a
finalidade.

O oficial, sendo já capaz de reproduzir e de explicar a ideia
aprendida, a aplica em situações novas e concretas.

O oficial, além das capacidades já adquiridas, deve ser capaz
de decompor o assunto em suas partes constitutivas, perceber
suas inter-relações, estudar cada parte separadamente, de
forma a entender a sua estrutura (organização).

Considerando que já atingiu os níveis anteriores, o oficial, nesse
caso, demonstra ter capacidade de integrar as partes e atingir
um novo todo.
É o nível mais profundo de aprendizagem, pois, nele, o oficial
demonstra sua capacidade de apresentar juízo de valor próprio
sobre o assunto.

OBSERVAÇÕES:
Na elaboração dos trabalhos escritos com os verbos em questão deve ser considerado o que
se segue:
(1) Dispensa a Introdução.
(2) Exige a redação de uma Introdução e de um Desenvolvimento. Dispensa a Conclusão
que, entretanto, pode ser necessária se imposta pelo enunciado da questão.
(3) Exige a redação de uma Introdução, de um Desenvolvimento e de uma Conclusão.
(4) Os ND e as servidões a serem trabalhados durante o CP/ECEME são os assinalados em
vermelho e negrito.

Dessa forma, desenvolve-se a aprendizagem, segundo a hierarquia dos
verbos (servidões ou ações a realizar).
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Se você comparar os verbos apresentados na coluna central da tabela com
os constantes nos objetivos do PLADIS, chegará à conclusão de que aqueles
objetivos são definidos por alguns dos verbos existentes no quadro. Reitera-se que
esses verbos também aparecerão nas questões do CP/ECEME e no Programa
Expedito de Preparação (PEP), bem como nas questões do concurso. Daí a
importância da perfeita compreensão deles.

3.1 QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS, ENTRE AS SERVIDÕES DO NÍVEL DE
DESEMPENHO COMPREENSÃO?
Já vimos que neste ND, deve-se citar a ideia que evidencia o conhecimento e
esclarecer o motivo da citação, ou seja, justificar por que citou.
a. APRESENTAR - significa explicar ou esclarecer o significado da ideia citada
(trata-se de dizer O QUE É ou QUAIS SÃO).
b. CARACTERIZAR - Visa expor as características de algo (trata-se de dizer COMO
É algo).
c. JUSTIFICAR - Visa expor as justificativas de algo, as razões, tornar justa uma
ideia (trata-se de dizer o PORQUÊ de algo).
3.2 QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS, ENTRE AS SERVIDÕES DO NÍVEL DE
DESEMPENHO ANÁLISE?
a. ANALISAR – consiste em decompor o todo em partes e chegar por dedução a
conclusões parciais, as quais devem ser uma síntese das ideias analisadas
anteriormente na solução, ou seja, as conclusões parciais devem ser ideias novas
(integradoras) que sintetizam as ideias analisadas. Na conclusão final da solução,
deve-se sintetizar as conclusões parciais.
b. COMPARAR – consiste em decompor o todo em partes, selecionar os fatores de
comparação que serão utilizados, levantar ideias relacionadas a cada fator de
comparação e chegar por dedução a conclusões parciais. Estas conclusões parciais
também devem ser uma síntese das ideias analisadas na comparação, ou seja, as
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conclusões parciais devem ser ideias novas que sintetizem as ideias analisadas. Na
conclusão final da solução, deve-se sintetizar as conclusões parciais.
c. ESTUDAR - consiste em decompor o todo em partes e chegar às conclusões
parciais, as quais devem conter as ideias essenciais dos itens estudados no
desenvolvimento da solução. Devem ser um resumo das ideias redigidas. Na
conclusão final da solução, deve-se resumir as conclusões parciais, ou seja, os
principais aspectos levantados no estudo são enfatizados e as conclusões parciais
são reforçadas.
De posse dos conhecimentos a respeito dos ND, passaremos à abordagem
dos aspectos relativos às três fases da Metodologia para a Solução das Questões.

4 AS TRÊS FASES DO MÉTODO
A Metodologia para a Solução de Questões (Método), empregada no
CP/ECEME, genericamente resume-se em 03 (três) fases:
a. 1ª Fase - a INTERPRETAÇÃO DA QUESTÃO;
b. 2ª Fase - a ELABORAÇÃO DO ESQUEMA PARA A SOLUÇÃO; e
c. 3ª Fase - a REDAÇÃO DA SOLUÇÃO.
O método é uma técnica utilizada para solucionar problemas. Ele facilita a
ordenação do raciocínio, orientando o oficial e o auxiliando na redação da solução.
Organiza as ideias do conhecimento, produzindo uma solução coerente e lógica.
O método define a profundidade do raciocínio, direciona e estabelece regras
para a confecção de uma boa solução ao problema.
Imagine se a ECEME não adotasse o método para solução de questões.
Como seria a confecção das soluções? De inúmeras formas, certo?
E a correção? Como seria feita, se não houvesse regras? O método vale
tanto para quem escreve quanto para quem corrige as soluções. Os responsáveis
pela correção das provas são orientados a seguir o método com o objetivo de
realizar uma correção justa e eficaz.
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Por tudo o que foi dito até agora, pode-se concluir que o método facilita o
trabalho do oficial aluno e, também dos responsáveis pela correção das provas.
O Método é um processo que visa facilitar:
- a identificação do problema (a questão);
- o entendimento do nível de raciocínio

ou

de desempenho (ND), que

deve ser demonstrado na solução, de acordo com a servidão constante da
questão; e
- a organização das ideias, atendendo à servidão existente, de modo a
produzir uma solução coerente, isto é, que realmente retrate uma solução ao
problema recebido.

4.1 1ª FASE - INTERPRETAÇÃO DA QUESTÃO
A interpretação da questão é importantíssima, pois define o caminho a
seguir e, deve sempre ser consultada, para que haja coerência entre a solução e a
questão recebida.
Grande parte do sucesso do oficial no CP/ECEME ou no Concurso de
Admissão depende do correto entendimento do que deve ser respondido – lembrese, não basta saber o assunto: é necessário atender ao que foi determinado
pela questão. É preciso entender a questão (problema) para solucioná-la
adequadamente.
Interpretar a questão significa identificar os seus elementos constitutivos
quais sejam:
- o ND a ser demonstrado pelo oficial;
- o objeto da questão;
- as condicionantes de espaço, de tempo, de verbo (servidão), do
conhecimento; e
- atendimento a alguma imposição na conclusão.
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Apresenta-se a seguir uma sugestão de passos que podem auxiliar na
fase da interpretação da questão:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.

Nível de desempenho (ND):
Servidão:
Assunto:
Ideia central:
Objeto da questão:
Finalidade (servidão + objeto da questão):
Condicionantes de:
1) Tempo:
2) Espaço:
3) Conhecimento:
Condicionante da servidão no desenvolvimento:
Destaque imposto:
Condicionante da servidão na conclusão:
Conclusão imposta:
Estrutura da solução:
Introdução,
Desenvolvimento,

Conclusão.

Para identificar com maior facilidade os itens acima citados, o oficial pode
adotar os seguintes procedimentos em relação ao enunciado da questão:
Sublinhar o verbo no INFINITIVO e/ou no IMPERATIVO
Ao proceder dessa forma, você estará evidenciando as SERVIDÕES (ações a
realizar) e identificando o nível de desempenho que deve ser demonstrado na
solução.
Exemplos: analisar, analise; comparar, compare; estudar, estude; apresentar,
apresente; caracterizar, caracterize; justificar, justifique.
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Sublinhar o verbo no GERÚNDIO
Ao sublinhar o verbo no gerúndio, o candidato estará selecionando a
condicionante da servidão, ou seja, o verbo no infinitivo estará condicionado por
esse verbo no gerúndio.
Exemplo: analisar “X” (exige introdução, desenvolvimento e conclusão),
destacando “Y” e/ou “Z”.
Nesse caso, o candidato deverá analisar o tema proposto “X” – todo o tema –
sabendo

que,

desde

o

início

da

análise,

estará

obrigado

a

destacar

simultaneamente os aspectos solicitados (“Y” e/ou “Z”).

Sublinhar o(s) OBJETO(S) DIRETO(S)
Ao sublinhar os objetos diretos, o candidato revela o assunto, a ideia central e
o objeto da questão.
a. Assunto
O assunto refere-se ao tema e/ou matéria da questão, que deva ser
considerado, apreciado, etc. Logo, o assunto de uma questão pode ser, por
exemplo, economia brasileira, conflitos bélicos no Continente Europeu, política
externa, independência dos países africanos, etc.
b. Ideia central
A ideia central é caracterizada pela “materialização” deste assunto, ou seja, a
abordagem principal da questão, tornando a situação mais “palpável” para o redator.
Pode-se citar como exemplos de ideia central: o Mercado Comum do Sul (Mercosul),
a Primeira Guerra Mundial, a Cooperação Sul-Sul e a independência da Angola.
c. Objeto da questão
O objeto da questão, por sua vez, trata-se da definição com clareza e
objetividade dos limites impostos à uma ideia central. Portanto, o objeto da questão
delimita o tema apresentado, podendo adotar várias formas (causas, consequências,
óbices, vantagens, desvantagens, análise de um trabalho no contexto das
expressões do poder nacional, etc). Em suma, o objeto da questão é o que se
deseja ser respondido.
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Cabe ressaltar, ainda, que os tópicos citados anteriormente podem

ser

semelhantes em determinadas questões. Em alguns casos, o assunto pode ser
similar à ideia central, esta pode ser idêntica ao objeto da questão, ou até mesmo,
os três aspectos serem também idênticos.
Para tornar prático esses conceitos, observe os diversos exemplos de
esquematização presentes no decorrer da Pub Método. Nestes, estas variantes são
identificadas e esclarecidas.

Demais elementos do enunciado
Uma vez sublinhados o verbo no infinitivo (servidão), o verbo no gerúndio
(aquele que condiciona o verbo da servidão) e os objetos diretos, os demais
elementos do enunciado são condicionadores da questão. Eles servirão para limitar
o espaço, o tempo, o campo de conhecimento ou outro fator qualquer, tudo com a
finalidade de restringir a abrangência da questão, facilitando a confecção e correção
da solução.

A seguir, será apresentada uma questão com a servidão APRESENTAR:
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INTERPRETAÇÃO:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nível de desempenho (ND): Compreensão.
Servidão: Apresentar.
Assunto: Expansão territorial dos EUA.
Ideia central: Expansão territorial dos EUA.
Objeto da questão: As contribuições da expansão territorial dos EUA.
Finalidade: Apresentar as contribuições da expansão territorial dos EUA.
Condicionantes de:
1) Tempo: entre 1783 e 1890.
2) Espaço: EUA
3) Conhecimento: para o desenvolvimento econômico da nação norte-americana.
h. Condicionante da servidão no desenvolvimento: Não há
i. Destaque imposto: Não há
j. Condicionante da servidão na conclusão: Não há
k. Conclusão imposta: Não há.
l. Estrutura da solução:

Introdução,

Desenvolvimento

Após a interpretação do pedido o oficial passará para a esquematização da solução.
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4.2 2ª FASE - ESQUEMATIZAÇÃO DA SOLUÇÃO
A elaboração do esquema para a solução, antes de se iniciar a redação,
permitirá levantar, listar e organizar as ideias que estão na mente do oficial, de modo
a compor a INTRODUÇÃO, o DESENVOLVIMENTO e a CONCLUSÃO (SFC). O
esquema é um esboço, um rascunho da solução e ajuda em muito a próxima fase –
a redação.
O esquema é uma representação sintética da solução, por meio das principais
ideias levantadas na fase da interpretação. Deve ser organizado segundo uma
sequência lógica, de modo a facilitar a redação.
A esquematização irá nortear a redação da solução. Lembre-se de que você
deverá permanecer concentrado por um período de cerca de 04 (quatro) horas –
tempo normalmente disponibilizado para a resolução de uma prova do concurso.
Com isso, cresce de importância a esquematização, a qual irá ajudá-lo a manter o
seu trabalho coerente com a interpretação da questão. Atenção, não basta
organizar o esquema – é preciso segui-lo. Muitos oficiais abandonam os seus
esquemas e se perdem quando da redação da solução da questão.
Durante o CP/ECEME, procure treinar a esquematização das questões.
Solicite a um oficial do QEMA que a verifique, bem como debata com os seus
companheiros de estudo sobre as ideias levantadas e sobre a estruturação da
solução.
Como já destacamos anteriormente, a esquematização deve estar integrada à
interpretação da questão. Após a definição das partes constitutivas da solução, o
oficial irá organizar a abordagem das ideias. Sugere-se uma abordagem cronológica
nas questões de História e uma abordagem por ordem de importância nas questões
de Geografia. As ideias selecionadas no esquema constituirão o núcleo dos
parágrafos a serem desenvolvidos. Cabe lembrar que essas ideias devem ser
articuladas com ligação de causa e efeito, de modo a contribuir para a solução da
questão (problema), isto é, a solução deve ser coerente com o pedido.
Sugere-se a esquematização de todas as questões da prova, para depois
redigi-las. Normalmente, após o oficial realizar o esquema de uma questão e dar
início ao esquema da outra (questão), surgem ideias referentes à anterior, que
podem ser aproveitadas para a elaboração de uma melhor solução.
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A seguir, apresentamos uma sugestão de esquematização da introdução.
1.

INTRODUÇÃO

Abordagem da ideia central.

Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo.

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

Ligação com o desenvolvimento

A seguir, apresentamos uma sugestão de esquema do desenvolvimento:
2.

DESENVOLVIMENTO
a.

Citação

Justificativa

b.

Citação

Justificativa

c.

da

da

Citação

Justificativa

da

da
ideia

da
ideia

da
ideia

ideia
citada, com

ligação

de causa

e

efeito.

ligação

de causa

e

efeito.

ligação

de causa

e

efeito.

ideia
citada, com

ideia
citada, com
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Citação

e.

Citação

Justificativa

Justificativa

f.

ideia

da

da
ideia

Citação

Justificativa

g.

da

da

da

da
ideia

Citação

Justificativa da

da

ideia
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ideia
citada, com

ligação

de causa

e

efeito.

ligação

de causa

e

efeito.

ligação

de causa

e

efeito.

ideia
citada, com

ideia
citada, com

ideia
citada, com

ligação

de causa

e

efeito.

4.3 3ª FASE – REDAÇÃO DA SOLUÇÃO
A redação da solução é, mentalmente, a parte mais fácil do trabalho, porém,
também é, fisicamente, a mais trabalhosa e cansativa. Por isso, o ideal é que se
treine várias vezes antes da prova. O trabalho mental mais importante já foi feito
anteriormente, na interpretação e esquematização. Na fase da redação, basta
organizar as ideias que comporão a solução da questão, sempre atento à
esquematização, para evitar a incoerência.
Durante a redação da solução, o oficial (aluno/candidato) deve estar atento
aos seguintes aspectos:
- acreditar no que foi interpretado e esquematizado;
- elaborar uma redação de fácil compreensão;
- atender ao ND solicitado, ou seja, profundidade de raciocínio exigida;
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- desenvolver as ideias esquematizadas relacionadas à questão. Perguntese sempre: “O que estou escrevendo atende à questão? Soluciona o problema?”; e
- resolver o solicitado dentro do prazo estipulado.
Todas as ideias do desenvolvimento devem ser redigidas com base em
relação (ligação) de causa e efeito.
Cabe lembrar que a Publicação de Expressão Escrita do CP/ECEME define
que o Tópico Frasal de um parágrafo, corresponde à introdução desse parágrafo,
que normalmente é constituído por um ou dois períodos, quase sempre breves, onde
se encerra a ideia base.
A ligação (relação) de causa e efeito ocorre quando, primeiramente, citase (tópico frasal ou introdução) uma ideia coerente e que vá contribuir com a
solução

do

problema.

Em

seguida,

desenvolve-se

(explicação

ou

desenvolvimento) essa ideia, explicando melhor a mesma, e por último,
conclui-se o raciocínio com o efeito

que contribua para a solução do

problema.
Quando as ideias utilizadas são coerentes entre si, ou seja, elas não se
contradizem e contribuem para a solução do problema, atende-se à exigência
do método referente às ideias com ligação de causa e efeito. Portanto, para se
obter a ligação de causa e efeito, não basta, ao final da explicação, colocar um
verbo no gerúndio, é necessário que a ideia que vem após esse verbo no
gerúndio, seja coerente, lógica e contribua para a solução do problema.
Lembre-se: o principal objetivo do método é produzir uma solução viável ao
problema.
Observe a seguir, o exemplo de um parágrafo que, apesar de pequeno,
consegue desenvolver a ideia (complexidade do comércio internacional) com ligação
de causa e efeito:
O
países

comércio
que

comerciais

internacional

possuem

culturas,

completamente

comunicação entre eles.

é

muito

moedas,

diferentes,

as

complexo.
línguas
quais

e

Envolve
regras

dificultam

a
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Veja uma sugestão de redação de uma solução para a questão a seguir:
Da análise do processo de expansão territorial dos Estados Unidos da
América, entre 1783 e 1980, apresentar as contribuições dessa expansão para o
desenvolvimento econômico da nação norte-americana.
1.

INTRODUÇÃO

Os Estados Unidos da América (EUA) experimentaram um dos
mais rápidos e amplos movimentos populacionais da história
moderna. Colonizadores atravessaram os Montes Apalaches, a
antiga fronteira, e conquistaram uma ampla faixa territorial
com uma profundidade de cerca de cinco mil quilômetros.
Desde 1783, quando foi firmado o tratado de paz com a
Inglaterra, reconhecendo a independência das treze colônias,
até 1890, quando a Repartição do Censo anunciou que já não
existia fronteira no território da União, os EUA completaram a
expansão de seu território original, no sentido dos paralelos,
do Atlântico ao Pacífico, triplicando sua extensão.
Diversos fatores contribuíram para o desenvolvimento
econômico dos EUA no período, destacando-se o investimento
realizado no sistema de transportes, que conectou a costa
Leste com a Costa Oeste, por meio de ferrovias.
A seguir, serão apresentadas as contribuições desse
movimento expansionista para o desenvolvimento econômico da
nação norte-americana.

2.

DESENVOLVIMENTO
a.

Aumento da extensão territorial
O aumento substancial do território legou aos EUA uma
base física capaz de apoiar volumoso efetivo humano. O
território norte-americano, por ser dotado de topografia e
zonas climáticas diversificadas, ofereceu condições muito
favoráveis à ocupação e exploração da terra.
b.

Expansão da fronteira agrícola
A incorporação de novos territórios acabou por anexar à
nova nação amplas extensões de solos férteis, em latitudes
diferentes, como as terras da bacia do Mississipi-Missouri e
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as terras do Golfo do México. A expansão da fronteira agrícola
propiciou uma produção volumosa e diversificada de alimentos.
c.

Desenvolvimento da pecuária

As terras do Texas, dotadas de prados naturais, bem como
as planícies do Oeste do Mississipi, proporcionaram extensas
pastagens capazes de apoiar uma desenvolvida atividade
pecuária, que contribuiu sobremaneira com o crescimento da
economia norte-americana.
d.

Descobrimento

e exploração de metais preciosos

As minas de ouro descobertas na Califórnia, no Colorado e
nas Montanhas Rochosas mantiveram uma ótima produção por
muitos anos. A prata foi achada em Montana e Nevada. Esses
metais, comprados pelo governo, serviram de lastro às emissões
de capitais destinadas a promover e estimular todos os
negócios do país e consolidar o sistema monetário americano.
e. Ampliação do parque industrial
Seja sintético, não faça
discursos no título!
O vasto território incorporado ofertou uma grande
variedade de recursos minerais. A exploração de depósitos de
minério de ferro ensejou a instalação das primeiras fundições.
Mais tarde, o ferro e o carvão encontrados no Alabama, Arizona
e na região dos Grandes Lagos proporcionaram a base para o
desenvolvimento de uma indústria siderúrgica poderosa, com a
organização de grandes empresas.
f. Diversificação da matriz energética Deixe para explicar
na justificativa!
Foram descobertos imensos depósitos petrolíferos e de
carvão mineral no Texas e na Califórnia e grandes quedas
d’água na fronteira com o Canadá, no Colorado e no Oregon que,
por serem fontes de energia variadas e bem distribuídas no
território, serviram de esteio ao estabelecimento de uma boa
infraestrutura para o parque industrial. ⇐ Veja a ligação de causa e
efeito
g. Descobrimento e exploração de metais preciosos
As minas de ouro descobertas na Califórnia, no Colorado
e nas Montanhas Rochosas mantiveram uma ótima produção por
muitos anos. A prata foi achada em Montana e Nevada. Esses
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metais, comprados pelo governo, serviram de lastro às emissões
de capitais destinados a promover e estimular todos os
negócios do país e consolidar o sistema monetário norte
americano. ⇐ Esclareça com informações que enriqueçam o parágrafo e que
possam ser inseridas, dentro do espaço de tempo destinado à redação da
solução.

Observação: Pode-se notar que, em todos os tópicos foram apresentadas as
devidas explicações (justificativas) para que essas ideias pertencessem ao
DESENVOLVIMENTO. São os chamados “GANCHOS”, que possuem mais
importância que a ideia, pura e simples, em questão. É a ligação de causa e
efeito.
Vamos abordar mais um exemplo: “Analisar os transportes terrestres na
região Sul”.
Analisar o quê? Os transportes terrestres. Esse é o objeto da questão
(transportes terrestres) que induz ao assunto (transportes) e à ideia central
(transportes). No exemplo, o candidato deve ater-se, apenas, aos transportes
terrestres. Nesse caso, “terrestres” é uma condicionante do conhecimento e “na
região Sul” é uma condicionante de espaço, como será explicado mais à frente.
Exemplo resumo
SERVIDÃO

OBJETO
DA
QUESTÃO

Exemplo: Analisar os transportes terrestres
as influências

nos

Campos
militar.

econômico

CONDICIONANTE DA
SERVIDÃO

na região Sul,

Destacando

e

CONDICIONANTES DE CONHECIMENTO

CONDICIONANTE DE
ESPAÇO

Então, na mente do candidato já surge um grande resumo desse estudo:
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•

trata-se de uma questão do ND análise sobre “transportes terrestres”;

•

deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão
(ANALISAR);

•

o tema “transportes terrestres” deve ser decomposto em partes
constitutivas e estudadas, separadamente, de forma a entender a
plenitude de sua estrutura, sem adiantar ao leitor os aspectos da
conclusão, e sim orientá-lo para ela;

•

apenas a Região Sul deve ser considerada nessa análise;

•

deve-se atender ao destaque imposto simultaneamente às explicações
das ideias no desenvolvimento da análise.

•

Nesse exemplo, não há conclusão imposta, entretanto, a conclusão deve
ser realizada. Muita atenção para não concluir sobre o que não foi
desenvolvido.

Agora veja uma outra forma de esquematizar-se uma questão.
Tome como exemplo a seguinte questão do ND ANÁLISE:
Analisar os transportes na Região Sul, destacando as influências nos
campos econômico e militar.
INTRODUÇÃO
- importância dos transportes.
- delimitação da Região Sul.
- relação dos transportes com as expressões do poder (ideias complementares).
- outras ideias complementares (SFC).
- ligação com o desenvolvimento.
DESENVOLVIMENTO
a. Modal rodoviário
- principais rodovias.
- extensão da malha rodoviária.
- Relação com a economia (influências).
- Relação com o campo militar (influências)
- outras ideias
- conclusão parcial (CP) A
b. Modal ferroviário
(...)
- conclusão parcial (CP) B
c. Modal dutoviário
(...)
- conclusão parcial (CP) C
CONCLUSÃO
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- Retomar a ideia central.
- Síntese - nova(s) ideia(s) decorrente(s) das CP A, B e C.
-Conclusão imposta pelo oficial, uma vez que não foi imposta pela questão. Parágrafos com novos
conhecimentos, apenas sinalizados no desenvolvimento.
- Parágrafo conclusivo.
(lembre-se de só concluir sobre os aspectos que foram desenvolvidos)

O esquema acima está simplificado. Procure organizar os seus esquemas da
maneira o mais completo possível, sem que isso atrapalhe a etapa seguinte de
redação da solução, pois o tempo é um fator limitador como será visto mais adiante.
Será abordado a seguir a importância do planejamento do tempo na solução
dos problemas propostos.
5. O FATOR TEMPO
Normalmente, o prazo para a resolução de uma prova do Concurso de
Admissão à ECEME é estipulado em 04 (quatro) horas. Em função disso, algumas
ideias serão apresentadas, a título de sugestão, relativas à distribuição de tempo
para a solução de questões. No entanto, reitera-se que o oficial deve buscar
adequar as sugestões apresentadas pelo CP/ECEME às suas características
pessoais, como, por exemplo, à velocidade de expressão escrita.
Quando você dominar o método ou estiver perto disso, ou seja, estiver conseguindo transmitir
para o papel o que pensou e possuir um relativo conhecimento sobre os assuntos, é hora de começar
a solucionar as questões, observando um aspecto importante: O TEMPO.

Quando você estiver praticando a elaboração de parágrafos, vai perceber que se
gasta um certo número de minutos (e isso é extremamente individual), para percorrer
o seguinte processo: consultar a ideia no seu esquema (núcleo do seu parágrafo),
selecionar o que vai escrever e, finalmente, redigir o que mentalizou, dentro de sua
velocidade de redação.

Esse será o seu FATOR TEMPO para a elaboração de um parágrafo.
Você vai observar durante sua prática, à medida que for se aperfeiçoando no
processo, que esse tempo passará a variar pouco.
Decerto, você quer saber uma ordem de grandeza. Não podemos generalizar.
Cada caso é um caso. Entretanto, para atender aos “matemáticos”, podemos citar
um tempo, colhido de pesquisas: de 3 a 4 minutos para concluir a sequência
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descrita acima, resultando num parágrafo de mais ou menos 4 a 5 linhas. Mas
lembre-se, isso é só uma ideia. ACHE O SEU TEMPO!
Feito isso, você já começa a perceber que terá um número restrito de
parágrafos a desenvolver no corpo da prova. Isso porque o tempo disponível é,
normalmente, limitado a 240 minutos.
E como distribuir o tempo da prova? Normalmente, você encontrará questões
com diferentes servidões. Claro está que aquela que possui uma servidão mais
exigente em termos de elaboração mental (do tipo analisar, por exemplo) valerá
mais e, por conseguinte, conterá um maior número de ideias a atingir.
Sugere-se que você dedique uma parcela mais considerável do tempo da
prova àquela questão que tem maior valor. Caso não domine o assunto, “centre
seus fogos” nos alvos mais conhecidos.
Como ideia de grandeza, podemos citar UMA maneira racional de dividir esse
tempo: se a questão valer 4,0 (quatro), por exemplo, poderia ser destinado 40% do
tempo para ela, ou seja, arredondando, uns 100 (cem) minutos. E assim por diante,
se valer 5,0 (cinco), tomaria 120 minutos (50%).
Nesse tempo, estaria inserido todo o trabalho da questão: interpretar o
enunciado da questão, esquematizar e redigir a solução.
Você já deve estar se perguntando: se eu tenho o meu tempo para escrever um
parágrafo e acabei de atribuir um tempo estimado para abordar cada questão, então,
logicamente, terei um número limitado de parágrafos a escrever em cada questão:
BRILHANTE DEDUÇÃO! Pode-se, então, sugerir a seguinte “fórmula”:

X (tempo da questão) = Quantidade de parágrafos possíveis
Y (tempo de redação)
Caso você adote esses procedimentos, começará a perceber que durante seu treinamento suas soluções
passarão a ter, mais ou menos, o mesmo tamanho (número de laudas).
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Isso acabará com mais um “fantasma” do candidato, que é a célebre
pergunta: “Quantas laudas eu tenho que escrever em uma determinada
servidão?”
JÁ PERCEBEU QUE ESSA PERGUNTA NÃO TEM O MENOR SENTIDO ???
Quanto mais ideias estiverem contidas em sua solução, melhor, pois isso
demonstrará o seu nível de “conhecimento” sobre o assunto.
E aqui vão as últimas “dicas”. Se você dividiu o seu tempo pelas questões,
mas percebeu que no seu esquema conseguiu reunir muito mais ideias numa
determinada questão do que em outra, poderá optar por reverter tempo de uma para
outra.
Mas, se você reuniu muitas ideias em todas ou quase todas as questões, e se
a sua divisão de tempo vai lhe impor uma restrição de aproveitamento, em termos
de número de ideias (parágrafos) em cada uma delas, você TERÁ QUE
ABANDONAR aquelas julgadas menos importantes. Isso você já vai fazer durante a
sua esquematização, fase na qual acontece a confirmação inicial da divisão do
tempo por questão.
Não tente querer aproveitar todas as ideias levantadas porque não haverá tempo para escrevê-las.
Durante o treinamento, você poderá verificar tudo isso que foi exposto.

QUANDO FOR REDIGIR
- Não saia escrevendo tudo com a mesma velocidade que surge na cabeça.
- Pense antes de transferir para o papel a ideia que surgiu à mente.
- Acostume-se a redigir frases curtas. Frases longas podem parecer confusas se não forem bem
formuladas.
- Não queira adquirir velocidade logo nos primeiros meses.
- Redija os parágrafos com ligação de causa e efeito (E DAÍ?)
- Busque inicialmente:
• Lógica na sequência das ideias;
• Coerência entre as ideias e a solução do problema;
• Objetividade, evitando opiniões pessoais e excesso de adjetivos. Evite ser prolixo;
• Correção gramatical – atenção para a concordância verbal;
• Utilização da ordem direta – sujeito, verbo e complementos; e
• Linguagem simples – evitar os ufanismos.
- A velocidade virá com o tempo!
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Resumo
Interpretação das
questões

Cerca de 20 minutos (média de 10 minutos por questão)

20 Min

Esquematização
das soluções

Cerca de 40 minutos (média de 20 minutos por solução)

40 Min

Redação das
soluções

Cerca de 180 minutos (a serem divididos de acordo com a
importância do ND)

180 Min

Tempo total

4 horas

Obs: Treine para ganhar tempo na interpretação das questões. Procure adquirir a habilidade para, se
possível, interpretar uma questão em até 5 (cinco) minutos. Isso irá disponibilizar mais tempo para a
esquematização e redação.

6. ESTUDO PRÁTICO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO E SUAS SERVIDÕES
A fase da interpretação da questão ressalta a importância da SERVIDÃO que,
como já visto, relaciona-se com o conceito de NÍVEL DE DESEMPENHO a alcançar.
No presente curso, o oficial será exigido nos níveis de compreensão e
análise. Dentro dessa ideia, esses níveis constituem o escopo das nossas próximas
abordagens.
6.1 NÍVEL DE DESEMPENHO COMPREENSÃO
Neste nível, além de reproduzir o assunto da forma como aprendeu, o oficial
deve demonstrar a capacidade de esclarecer os motivos pelos quais levantou os
pontos considerados, de maneira lógica e coerente.
Alguns dos verbos (servidões) que traduzem esse ND são: apresentar,
caracterizar e justificar, dentre outros. Apesar do Dicionário sugerir, que estes
verbos são semelhantes, eles possuem desdobramentos diferentes em um trabalho
escrito.
Veja a seguir algumas definições desses verbos:
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RESUMO PRÁTICO
Fazer conhecer o significado daquilo que é revelado (O QUÊ, QUAIS?)
Marcar a existência de algo por suas características.

CARACTERIZAR

Pôr em evidência caracteres, explicando seu significado, apresentar as
características (COMO É?).

ESTABELECER

Fixar as bases de; demonstrar a compreensão sobre.

EXPLICAR
EXPOR
FOCALIZAR
MOSTRAR
JUSTIFICAR

Conhecer a origem ou os motivos de fatos ou processos.
Tornar claro, conhecido, evidente.
Dar destaque, salientar um fato do conjunto que o cerca.
Provar, demonstrar, convencer o leitor.
Demonstrar, provar, apresentar as razões, apresentar as causas (o que vem
antes) daquele efeito (POR QUE É?)

Para atingir o ND de COMPREENSÃO é necessário CITAR o conhecimento e
ESCLARECER o motivo da citação, ou seja, JUSTIFICAR por que citou.
Algumas explicações se fazem oportunas neste momento:
 No trabalho de seleção de ideias, sugere-se que elas sejam ordenadas
para que não apareçam no corpo do documento sem um sentido lógico de
apresentação.
 Se o assunto for de História, você pode optar pela apresentação na ordem
cronológica; se for de Geografia, você pode separar as ideias por grupos afins e
apresentá-las, por exemplo, na ordem de importância.
 No caso das servidões apresentar, caracterizar e justificar (ND
Compreensão), uma ideia lançada não deve, obrigatoriamente, ter ligação com a
anterior. Essa é uma imposição das servidões do ND análise, em que encontra-se
um encadeamento de ideias interligadas, que contribuirão para a elaboração de uma
conclusão parcial (CP).
 Assim sendo, nas servidões de nível de desempenho (ND)
Compreensão, as ideias são, obrigatoriamente, ligadas ao assunto geral (como
é óbvio), mas não necessariamente devem ser ligadas entre si.
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6.1.1 Exemplo prático da servidão apresentar
Apresentar os aspectos principais de uma residência carioca, localizada no bairro
da Tijuca, no que diz respeito às áreas interna e externa.
1.

INTRODUÇÃO

Uma residência carioca pode possuir aspectos peculiares
nas suas áreas interna e externa, o que a distingue de várias
residências localizadas em outras cidades, principalmente em
relação à arquitetura externa e decoração interna.
A Tijuca é um tradicional bairro da zona Norte do Rio de
Janeiro e, atualmente, as suas residências, mesmo as mais
antigas, vêm apresentando grande valorização no mercado
imobiliário.
As ruas que ligam o bairro, tanto ao centro da cidade
quanto à região das praias, são espaçosas e garantem um bom
fluxo de trânsito a qualquer hora do dia ou da noite. Isso
proporciona um acesso fácil, seja de carro ou de ônibus.
A rua em que a residência está situada é arborizada e a
vizinhança de muito bom nível e amistosa, o que valoriza,
sobremaneira, a localização da casa.
Este trabalho visa apresentar os aspectos principais de
uma residência carioca, do bairro da Tijuca, em relação às
áreas internas e externas.
Sugestão  pular uma linha
2. DESENVOLVIMENTO
a . Aspectos principais da área externa
1) Estilo ⇐ CITAÇÃO DA IDEIA
Apesar de construída por uma família de origem alemã, a
casa possui linhas arquitetônicas que fazem com que se assemelhe
às antigas sedes de fazendas encontradas no sul dos Estados Unidos
da América (EUA), no século passado, o que leva muitos a acharem
que os moradores sejam oriundos dessa parte do mundo. ⇐
EXPLICAÇÃO DO MOTIVO DE A IDEIA TER SIDO LEVANTADA E LIGAÇÃO DE
CAUSA E EFEITO
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⇐ CITAÇÃO DA IDEIA

Segundo os registros do Cartório de Imóveis, a casa foi
construída no ano de 1955. Apesar de ser uma edificação
antiga, seu estado de conservação é muito bom, em razão das
reformas empreendidas, o que lhe confere melhores condições de
habitação e conforto. ⇐ EXPLICAÇÃO DO MOTIVO DE TER SIDO
LEVANTADA
3) A cerca
A moradia é circundada por uma cerca de variados
tipos de folhagens, aparadas de forma alta e espessa,
protegendo a residência da vista dos transeuntes, dificultando
o acesso de possíveis animais que queiram adentrar o terreno e
definindo o seu perímetro.
4) A varanda
Já avistada do portão principal, a varanda é muito
espaçosa e contém espreguiçadeiras confortáveis, que permitem
o descanso das pessoas. Esse ambiente inspira tranquilidade,
sendo, por isso, muito procurado por todos.
5) O quintal
Nos fundos da residência, existe um grande
quintal,
onde
foram
plantadas,
bem
no
centro,
quatro
mangueiras altas, que produzem frutos durante praticamente o
ano inteiro. Mais atrás, perto da cerca, situa-se o canil,
onde são criados cinco cachorros da raça “pastor alemão”, os
quais garantem a segurança noturna da casa.

b.

Aspectos principais da área interna
1) Os cômodos
a)

As salas

A sala de jantar possui uma mesa de tampo de
vidro com oito cadeiras. Nos cantos, há pequenas mesas com
luminárias que produzem um bonito efeito à noite. O lustre que
pende do teto é de cristal, de origem francesa. As paredes são
cobertas por fino papel de cor pastel, conferindo um ar
aconchegante ao ambiente.
A sala de visitas é muito confortável, com sofás
grandes, de dois e três lugares, forrados com tecido de cor
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grená, importado da França. Algumas cadeiras, reunidas duas a
duas, formam alguns ambientes bem determinados, facilitando as
conversas que necessitam de um certo tom de privacidade.
b) Os quartos
O quarto de casal possui uma cama, um armário de
oito portas, uma penteadeira e duas mesinhas de cabeceira.
Toda a mobília foi fabricada na Itália, no século XVIII, o que
confere ao ambiente um certo ar de nostalgia e faz com que
todos que nele adentrem sejam contagiados por esse sentimento.
Os demais quartos da casa, em número de seis, são
decorados com mobília moderna, nacional, toda em madeira de
lei – cerejeira. Possuem, cada um, duas camas de solteiro, com
um criado-mudo cada e armários embutidos, além de banheiro
privativo, conferindo muito conforto aos seus usuários.
c) A cozinha
A cozinha da residência possui um amplo espaço,
que permite o trabalho conjunto de quatro cozinheiras e
ajudantes, bem como o trânsito do pessoal destinado ao serviço
da mesa de refeições.
A aparelhagem ali encontrada é de última geração,
dando o suporte a um serviço rápido e eficiente. Por outro
lado, o tom de modernidade condiciona a um patamar alto o
nível de escolaridade dos possíveis empregados a serem
contratados.
d) Os banheiros coletivos
A residência possui três banheiros destinados às
visitas, que são decorados com louças finas e azulejos
pintados à mão. Eles são mantidos na mais perfeita condição de
higiene e limpeza, pela equipe de manutenção, o que provoca
comentários favoráveis pela forma sempre impecável com que se
apresentam.
2) A decoração
..............................................................
Observação: Pode-se notar que, em todos os tópicos foram apresentadas as devidas
explicações

(justificativas)

para

que

estas

ideias

pertencessem

ao

DESENVOLVIMENTO. Observe que nas justificativas, as ideias são desenvolvidas
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com ligação de causa e efeito (E DAÍ?), ou seja, a explicação convence o leitor de que
aquela ideia contribui para a solução do problema existente.

6.1.2 Exemplo prático da servidão caracterizar.

1ª Fase do Método: INTERPRETAÇÃO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nível de desempenho (ND): Compreensão.
Servidão: Caracterizar.
Assunto: Amazônia Legal.
Ideia central: Amazônia Legal.
Objeto da questão: A Amazônia Legal
Finalidade: Caracterizar a Amazônia Legal.
Condicionantes de:
1) Tempo: Não há (tempo atual).
2) Espaço: Amazônia Legal.
3) Conhecimento: Aspectos Fisiográficos.
h. Condicionante da servidão no desenvolvimento: Não há.
i. Destaque imposto: Não há.
j. Condicionante da servidão na conclusão: Não há.
k. Conclusão imposta: Não há.
l. Estrutura da solução:

Introdução,

Desenvolvimento
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2ª Fase do Método: ESQUEMATIZAÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Abordagem da ideia central.

Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo.

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

Ligação com o desenvolvimento

Observe que no esquema da introdução apresentado, foi usado apenas um
parágrafo para as ideias complementares. Poderia ter sido usado dois ou mais. Isso
vai depender do conhecimento do oficial aluno e sua capacidade de deixar a
introdução mais rica em ideias, sem correr o risco de antecipar o desenvolvimento,
atraindo ainda mais a atenção do leitor para a sua solução.
Cabe ressaltar que a mesma riqueza de ideias pode ser obtida tanto com um
parágrafo como com dois. Portanto, não é a quantidade de parágrafos que importa.
Lembre-se de que o método não prioriza a forma, mas o raciocínio e a solução do
problema (questão).

2.

DESENVOLVIMENTO
a . Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.
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ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

c.

Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

d.

Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

e.

Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

f.

Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

g.

Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

h.

Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.
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ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

3ª Fase do Método: REDAÇÃO
1.

INTRODUÇÃO

Com base em análises estruturais e conjunturais, o
governo brasileiro, reunindo regiões de idênticos problemas
econômicos, políticos e psicossociais, instituiu a Amazônia
Legal.
A Amazônia Legal abrange os Estados do Amazonas, Pará,
Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Maranhão (até o meridiano 44º
Oeste), Tocantins, Goiás (ao norte do paralelo 13º Sul) e Mato
Grosso (até o paralelo 16º Sul). Essa região não é totalmente
coberta
pela
floresta
tropical
latifoliada,
existindo
diferentes tipos de vegetação, inclusive com a ocorrência de
campos.
Possui uma área aproximada de 5 milhões de quilômetros
quadrados,
correspondente a mais de 50% do território
nacional. Contém a maior bacia hidrográfica do planeta, a do
rio Solimões/Amazonas, estendendo-se do oceano Atlântico aos
contrafortes dos Andes, limitada ao norte pelo planalto
Guianense e ao sul pelo planalto Central Brasileiro.
A posição da área em relação às principais rotas do
comércio internacional e aos centros de poder nacional é
excêntrica e mal- servida de ligações.
Este trabalho visa caracterizar a Amazônia Legal quanto
aos aspectos fisiográficos.
2.

DESENVOLVIMENTO
a. Relevo

A região é caracterizada, topograficamente, por um
imenso baixo platô, abrangendo as áreas de terra firme, por
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uma planície, que engloba as áreas alagadiças de várzeas, e
pelas encostas de dois planaltos que a limitam, o Brasileiro,
ao sul, e o Guianense, ao norte, onde encontra-se o ponto
culminante do Brasil, o Pico da Neblina com 3.014 m.
A planície estende-se de leste para oeste com uma
baixíssima declividade. Tabatinga que está a mais de 3.000 km
do oceano Atlântico, possui uma altitude de apenas 65 m.
A densa cobertura da floresta faz com que não existam
documentos topográficos que representem com fidelidade o
relevo no interior da selva, mas sabe-se que este terreno é
bastante movimentado, com aclives e declives, formando
pequenos vales conhecidos como “socavões”, com desníveis de
até 40 m.
b. Vegetação
A floresta Equatorial é
dividida
em dois tipos
principais: a de Terra Firme e a de Terras Inundáveis,
constituindo-se na característica dominante da área, mesmo não
apresentando um aspecto uniforme.
c. Geologia
A Amazônia Legal caracteriza-se por apresentar terreno
de todas as idades, o que propicia um altíssimo potencial em
riquezas minerais. No entanto, o solo é pobre para a
agricultura e quando perde a cobertura da floresta, torna-se
um imenso areal.
Existem, entre outras, enormes reservas de ouro, pedras
preciosas, cassiterita, bauxita, manganês, caulim e minerais
estratégicos, que ocorrem à flor do solo, como por exemplo, na
província
mineral
de
Carajás
(ferro),
o
que
facilita
sobremaneira a exploração das mesmas.
d. Hidrografia
A hidrografia é, junto com a vegetação, uma das duas
características mais marcantes dessa região geográfica. A
bacia como um todo possui cerca de 23.000 km de vias
navegáveis, permitindo a navegação de grande calado, em
qualquer época do ano, até Iquitos, no Peru.
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O rio Solimões/Amazonas é a artéria principal de todo
esse sistema. Sua largura média é de 4 km a 5 km, mas na foz
de seus maiores afluentes chega a atingir mais de 20 km. Seu
ponto mais estreito é em Óbidos-PA com aproximadamente 1,5 km
e sua foz mede da ordem de 400 km. Entra em território
brasileiro em Tabatinga – AM, desaguando no oceano Atlântico,
depois de percorrer 3.165 Km.
e. Clima
O clima predominante é o quente e úmido. As temperaturas
médias atingem os 24º C no inverno e 32º C no verão. A umidade
relativa é elevada, com média de 89%. As madrugadas são sempre
com temperaturas mais baixas, particularmente no interior da
selva, podendo chegar aos 16º C, reduzindo as estações do ano
a duas: a estação das chuvas ou inverno, de outubro a abril,
com índice pluviométrico elevado, e a estação seca ou verão ,
de maio a setembro, com chuvas esporádicas.

6.1.3 Exemplo prático da servidão justificar.
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1ª Fase do Método: INTERPRETAÇÃO
a. Nível de desempenho (ND): Compreensão.
b. Servidão: Justificar.
c. Assunto: Economia Brasileira.
d. Ideia central: O interesse econômico do Brasil.
e. Objeto da questão: O interesse econômico do Brasil.
f. Finalidade: Justificar o interesse econômico do Brasil.
g. Condicionantes de:
1) Tempo: Não há (tempo atual).
2) Espaço: Brasil e Oriente Médio.
3) Conhecimento: Interesse econômico.
h. Condicionante da servidão no desenvolvimento: Não há.
i. Destaque imposto: Não há
j. Condicionante da servidão na conclusão: Não há.
k. Conclusão imposta: Não há.
l. Estrutura da solução:

Introdução,

Desenvolvimento

2ª Fase do Método: ESQUEMATIZAÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Abordagem da ideia central.

Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo.

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

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

Ligação com o desenvolvimento
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DESENVOLVIMENTO
a.

Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

b.

Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

c. Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

d. Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

e. Citação

da

ideia

Justificativa da ideia citada, com ligação de causa e efeito.

f. Citação
Justificativa

da

g. Citação
Justificativa

da

da

ideia

ideia

da

citada, com

ligação

de causa

e

efeito.

ligação

de causa

e

efeito.

ideia

ideia

citada, com
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ideia

ideia

citada, com

ligação

de causa

e

efeito.

3ª Fase do Método: REDAÇÃO
1.

INTRODUÇÃO

O interesse econômico do Brasil no Oriente Médio (OM) se
dá por vários motivos, dentro os quais destaca-se o fato dessa
região concentrar alguns dos países que mais produzem petróleo
no mundo e, por isso mesmo, influenciar o preço internacional
desse indispensável produto.
O fato de o Brasil estar localizado na América do Sul
torna-se um obstáculo para as relações comerciais com o OM,
devido à distância entre os dois mercados. O OM é uma região
intermediária entre o Ocidente e o Extremo Oriente e se
caracteriza como uma região de tensões políticas, religiosas e
fortes contrastes socioeconômicos, que têm explicado, desde o
berço das antigas civilizações, os conflitos militares
sucessivos que marcam sua história.
O Brasil apresenta diferentes interesses econômicos no
OM. Recentemente, o País buscou a diversificação de suas
relações comerciais com vários países do OM. Aumentou suas
exportações de produtos manufaturados e de commodities e
importação de produtos, destacando-se o petróleo e seus
derivados. O País buscou também novos mercados para a
prestação de serviços. Os principais parceiros comerciais do
Brasil na região são: Egito, Líbano, Síria, Arábia Saudita,
Emirados Árabes, Iraque, Catar, Israel, Territórios Palestinos
e Jordânia.
A seguir, será
Brasil nessa região.

justificado

o

interesse

econômico

do
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2. DESENVOLVIMENTO
a. Importação de tecnologia
País integrante do OM, Israel desenvolveu tecnologia
avançada para aproveitamento de regiões áridas ou semiáridas,
particularmente, por meio de processos de irrigação do solo.
O Brasil, por seu turno, vem procurando atender às
necessidades de vastas áreas nordestinas de características
assemelhadas, que poderiam se beneficiar daquela tecnologia.
O intercâmbio técnico-científico com aquele país, para
essa
finalidade,
poderá
contribuir
grandemente
para
o
desenvolvimento das áreas do sertão nordestino e de outras
áreas onde a irrigação se constitui num problema de difícil
solução.
b. Exportação de produtos primários
No interesse do equilíbrio do balanço de pagamentos,
buscando divisas externas, a exportação passou a se constituir
em setor prioritário na política econômica Brasileira. Há que
se considerar que o Brasil dispõe de um largo espectro de
produtos primários capazes de sensibilizar o interesse de
países carentes desses recursos. Assim, os países do OM, em
sua grande maioria, dependem da importação de produtos, em
especial, alimentos. Compreende-se, portanto, que essa demanda
pode ser atendida pela oferta brasileira, o que constitui
forte razão para o interesse comercial do Brasil na área.
c. Exportação de produtos industrializados
Os países do OM, à exceção de Israel, conservam sua
estrutura econômica dependente de importação de produtos
industrializados,
incluindo
alimentos.
Além
disso,
os
conflitos no OM vêm abrindo para os países fornecedores um
atraente mercado de material bélico. Por muitos anos a demanda
foi atendida, exclusivamente, pelos países industrializados do
hemisfério norte. O Brasil tem um parque industrial em
crescimento,
capaz
de
competir
com
aqueles
antigos
fornecedores
em
alguns
produtos.
Assim,
o
Brasil
vem
procurando firmar-se como fornecedor de veículos automotores
para uso civil e de alimentos industrializados para vários
países da região, o que contribui para o crescimento das
exportações brasileiras.
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d. Exportação de tecnologia
Assim como o Brasil pode se beneficiar da tecnologia
israelense para melhor aproveitamento de solos áridos e
semiáridos, tem o País, por seu turno, exportado tecnologias
para os países do OM, em especial aquelas referentes à
engenharia de construção e à pesquisa e exploração de
petróleo.
Os países do OM têm se aproveitado da experiência
Brasileira no setor e aberto caminho à exportação da
tecnologia
das
empresas
Brasileiras
operando
em
seus
territórios. O estímulo à exportação de tecnologia acessível
àqueles países, pela similitude de condições existentes é,
pois, outra razão econômica que tem evidenciado os interesses
Brasileiros na área.
e. Exportação de serviços, especialmente de engenharia
O Brasil já vem contribuindo na área de serviços, no
OM, através de operações de grandes empresas nacionais,
estatais ou privadas, como a Mendes Júnior e a Andrade
Gutierrez. Essas empresas têm desenvolvido suas atividades, em
particular, no campo da engenharia e da petroquímica, quer
construindo
ferrovias
e
rodovias,
quer
pesquisando
e
produzindo petróleo. Além disso, o Brasil pode vir a competir
no mercado de fretes marítimos transportando petróleo em seus
próprios petroleiros, inclusive para outros países, sob sua
bandeira. Gerando novas divisas poderá ainda se beneficiar com
a implantação de novas rotas que não são atendidas por nenhuma
empresa, gerando, assim, mais divisas ainda.
f. Alocação de excedentes de mão de obra Brasileira
As atividades desenvolvidas no
empresas Brasileiras, já mencionadas, têm
de excedentes de mão-de-obra para o
alcançado vem indicando a possibilidade
mercado, contribuindo para a geração de
inegável interesse para o Brasil.

OM pelas grandes
permitido a alocação
exterior. O êxito
de ampliação desse
novos empregos, de

g. Captação de recursos financeiros
A
crise
econômica
mundial,
ao
se
agravar,
tem
restringido o aporte de capitais provenientes de fontes
tradicionais estrangeiras, necessárias à manutenção do ritmo
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de desenvolvimento que o Brasil vinha experimentando desde o
início da década de setenta.
O incremento da riqueza dos países exportadores de
petróleo do OM, dentro do quadro das profundas alterações
ocorridas na ordem econômica mundial, revelou a rápida
acumulação de capitais naqueles países, baseada na acelerada
escala dos preços do petróleo.
É, portanto, de interesse para o Brasil o estreitamento
de vínculos comerciais que possibilitem a criação de um fluxo
consistente de recursos financeiros capazes de, através de
financiamentos e empréstimos, reaquecer a economia Brasileira
e reestimular o desenvolvimento, permitindo a ampliação do
mercado de trabalho.
h. Necessidade de reduzir o déficit da balança comercial
com os países do OM
O comportamento da balança comercial Brasileira com o
OM caracteriza-se por uma situação deficitária, oscilante, na
medida em que os preços do petróleo vão se reajustando às
novas realidades.
O

Brasil

adotou

medidas

tendentes

a

reduzir

tal

déficit, direcionando-os para absorção de divisas externas,
através, prioritariamente, das exportações.

Este é um exemplo para solucionar a servidão justificar, que divide a solução
por tópicos. Esse 1º modo pode ser considerado, a princípio, mais eficiente, pelo fato
de

organizar

melhor

as

partes

da

solução

(1.

INTRODUÇÃO

e

2.

DESENVOLVIMENTO), citando e justificando as ideias que solucionam o problema
recebido, podendo inclusive facilitar a visualização da ligação da introdução com o
desenvolvimento e a melhor identificação das ideias que compõem a solução do
problema.
O exemplo a seguir está fazendo uso totalmente do texto discursivo. Vamos
chamá-lo de 2º modo de redigir a solução. Nesse caso, há a necessidade de que a
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solução seja apresentada de forma coerente e lógica, sendo as ideias justificadas e
fundamentadas ao longo do trabalho, em texto corrido.
Apesar das vantagens apresentadas do 1º modo, fica a critério do oficial
(aluno/candidato) a escolha do modo a ser empregado. Ressalta-se, entretanto, que
em ambos os casos deve-se considerar o atendimento às ideias constantes da Ficha
Auxiliar de Correção (FAC).
Veja agora, mais um exemplo com a servidão JUSTIFICAR.

1ª Fase do Método: INTERPRETAÇÃO
a. Nível de desempenho (ND): Compreensão.
b. Servidão: Justificar.
c. Assunto: Movimentos revolucionários.
d. Ideia central: A nova China.
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e. Objeto da questão: A nova China não pode ser mais classificada como
marxista.
f. Finalidade: Justificar porque a nova China não pode ser mais classificada
como marxista.
g. Condicionantes de:
1) Tempo: Não há (tempo atual).
2) Espaço: China.
3) Conhecimento: Não há.
h. Condicionante da servidão no desenvolvimento: Não há.
i. Destaque imposto: Não há
j. Condicionante da servidão na conclusão: Não há.
k. Conclusão imposta: Não há.
l. Estrutura da solução:

Introdução,

Desenvolvimento

Atenção! A questão não está determinando para você emitir a sua opinião (se
concorda ou não com a assertiva) e, sim, para apresentar elementos que a
justifique. Cada ideia levantada deve ser abordada de forma completa e conclusiva.

2ª Fase do Método: ESQUEMATIZAÇÃO (semelhante ao exemplo anterior da
mesma servidão)

3ª Fase do Método: REDAÇÃO
UMA SOLUÇÃO DA QUESTÃO
Obs: A nova China não pode ser mais classificada como marxista, pois, a
partir de 1956, deixou de seguir as orientações do Partido Comunista Internacional
da URSS.
Aqui, o autor firmou sua posição. Agora, vai passar a fundamentá-la.
Entre as décadas de 1970 e 1980, a China liderada por
Deng Xiaoping iniciou uma série de reformas políticas, sociais
e econômicas que garantiram ao país nos anos de 1990 um rápido
e

vigoroso

crescimento

econômico.

Tais

mudanças

foram

tão

contundentes que fizeram o país ser conhecido como a “nova
China” – um país, dois sistemas.
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“marxismo”

principalmente,
lançou

as

pelo

bases

materialista;

conjunto

revolucionário
da

mais

o
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teoria

sistemática,

de

ideias

alemão

Karl

socialista,
mais

elaboradas,
Marx,

que

exclusivamente

pragmática

e,

também,

muito mais radical. Fez oposição ao socialismo dito “utópico”,
denominando seu trabalho de “socialismo científico” – um novo
sistema filosófico, um sistema econômico científico e uma nova
teoria geral para o Estado.
A

República

Popular

da

China

permaneceu

atrelada

ideológica e politicamente à URSS até o ano de 1956, quando,
diante

das

novas

propostas

de

“política

de

coexistência

pacífica” com o capitalismo, associada à orientação de que a
“revolução

comunista

poderia

ser

feita

por

meios

não

violentos” apresentadas no XX Congresso do Partido Comunista
da URSS, resolveu trilhar caminho autônomo no MCI.
O “comunismo”, em tese, é um regime político-econômico a
ser

implantado

determinado país.

após

a

instauração

do

marxismo

em

um

Comunismo e marxismo podem ser tomados como

sinônimos, por ambos representarem a ideologia que animou o
Movimento

Comunista

Internacional

–

MCI,

patrocinado

pela

então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, e
com a finalidade de expandir aquela ideologia pelo mundo.
A seguir, será justificado o porquê de a nova China não
poder ser mais classificada como marxista.
Percebeu, nos parágrafos acima a INTRODUÇÃO do trabalho?
O ano de 1976 assistiu a morte da maioria dos principais
condutores da revolução na China, inclusive do grande líder
Mao Tsé Tung.
primeiro

A ascensão de Deng Siaoping à condição de vice-

ministro

lançou

o

país

em

uma

época

de

grandes
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busca

do

desenvolvimento

econômico.
Na estrutura econômica da sociedade comunista chinesa, a
introdução do Sistema de Contrato para a exploração agrícola
familiar criou um sistema de responsabilidade mútua onde a
propriedade

ainda

entretanto,

a

permanecia

par

da

coletiva,

quantidade

da

possibilitando,

produção

destinada

à

coletividade e ao cumprimento da quota nacional, a obtenção de
excedentes de produção à família responsável.
Na
agrária

prática,
como

isso

meta

significou

fixa

e

o

abandono

intransigente

da

de

reforma

todo

regime

comunista, restaurando e ampliando o usufruto individual do
camponês,
coletivo.

fixando-o

à

área

rural

e

estimulando

o

trabalho

O resultado foi o crescimento de 50% da produção

agrícola em pouco mais de cinco anos.
Perceba que o autor está fundamentando, com fatos, a sua assertiva,
com relação ao campo econômico.
No tocante às indústrias, a ineficiência do modelo de
produção adotado fazia com que o desenvolvimento como um todo
fosse retardado.

O XV Congresso do Partido Comunista Chinês,

realizado em setembro de 1997, tomou importante decisão: a
privatização

de

cem

mil

pequenas

empresas

consideradas

estratégicas.
As

reformas

competitivas

estarão

essas

concentradas

empresas

em

afastando–as

tornar
da

mais
tutela

governamental e da imensa carga previdenciária e social que
possuem,

repassando

esses

encargos

aos

governos

locais

e

liberando-as do intenso controle que têm sobre a própria vida
de seus empregados.
Breve comentário sobre as mudanças no campo psicossocial.
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O objetivo final é que um número bem menor de empresas
estatais fortes seja um dos pilares de uma economia baseada em
empresas com financiamento externo, empreendimentos em aldeias
– agroindústrias – e companhias semi governamentais.
caso,

“diversificação

dos

meios

de

produção”

e

Nesse

“múltiplas

formas de propriedade pública” são os eufemismos criados pelos
chineses

para

a

privatização

que

vai

ocorrer,

numa

flexibilização do dogma da propriedade estatal como patrimônio
de todo o povo.
A convivência de empresas coletivas, individuais e com
participação

estrangeiras

globalizado,

onde

se

faz

com

aplicariam

que

as

o

leis

planejamento
econômicas

do

socialismo por meio de rígida planificação da economia e o
papel dirigente do Estado, possuidor de todos os meios de
produção, passem a ser, irremediavelmente, influenciados pelas
regras

de

mercado.

Surge

daí

outro

eufemismo

para

os

procedimentos contrários aos princípios que apontavam para o
controle total do Estado sobre a economia, o “socialismo de
mercado”.
Se

de

alguma

maneira

o

perfil

econômico

da

sociedade

chinesa vem adquirindo novos contornos, o mesmo não podemos
dizer

no

que

se

refere

ao

quadro

apresentado

pelo

campo

político.
Alguns pontos que permanecem inalterados na política chinesa.
O regime político, conjunto normativo que disciplina o
poder, continua a demonstrar a face totalitária.

O regime de

governo presidencialista permanece, assim como todos os órgãos
do governo, subordinado de uma forma direta ou indireta ao
Partido Comunista Chinês - PCC.

O presidente é, também, o

secretário-geral do PCC e o chefe da Comissão Militar Central.
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No tocante às práticas essenciais do regime, o partido
ratificou, no XV Congresso, sua disposição de não abrir mão do
controle do Governo e das Forças Armadas, importante força de
estabilidade nacional e instrumento de pressão internacional.
Tal

fato

tem

mais

destaque

na

medida

em

que

é

objetivo

prioritário do PC combater a corrupção presente no país, em
sua maior parte praticada pelos próprios do funcionários
partido, o que prejudica a economia

do

e a credibilidade das

medidas que estão para ser tomadas.

Reafirma-se, desse modo,

o papel dirigente do PCC.
Outra das deliberações do XV Congresso foi “a necessidade
do fortalecimento ideológico das massas”.

O trabalho a ser

desenvolvido junto à população tem como objetivos principais
evitar uma onda de reivindicações impossível de atender, como
a que marcou a transição na antiga URSS, e manter o povo
afastado politicamente do poder, situação que já ocorre, pois
apenas 58 milhões de chineses são filiados ao PCC (mais de um
bilhão de pessoas são excluídas das decisões no país).
O

trabalho

“Culto à
de

nas

mentes

da

população

tem,

no

Personalidade”, um grande aliado que continua em

voga na China.
mentor

realizado

Deng Xiaoping, líder recentemente falecido e

reformas

ora

impulsionadas,

foi

citado

mais

de

sessenta vezes no discurso do presidente Jiang Zemin.
O

Centralismo

Democrático,

princípio

que

pressupõe

a

ampla discussão antes da decisão final, está presente no PCC e
no governo chinês sob uma forma deturpada, pois o líder passa
a ter a maioria dos poderes, inclusive para afastar membros e
impor ao partido sua vontade.
político
introduzir

do

XV

seus

Congresso,
seguidores

Como demonstrou o resultado

Jiang
na

Zemin

linha

de

conseguiu
frente

da

chinesa, bem como afastar seus adversários declarados.

não

só

política

55
Publicação MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES

CP/ECEME/2015

Agora, o campo militar.
Na área militar, a decisão do XV Congresso em modernizar
as Forças Armadas traduz a continuidade dessa ação, iniciada
por Deng Xiaoping, ainda em 1979. Essa medida está atrelada a
outra

importante

decisão

do

Congresso

no

que

se

refere

à

continuidade da política de “reunificação do país”, visando a
reconstituir

o território

nacional

fragmentado

ao longo

da

incentivo

ao

história.
Bandeiras
nacionalismo,

levantadas
muitas

pelo

vezes

PCC,
como

como

o

substituto

à

própria

ideologia, o fomento às rivalidades históricas com vizinhos e
a necessidade da busca de recursos naturais que deem suporte
ao almejado crescimento, vão ao encontro de uma característica
dos estados comunistas – o imperialismo, o que causa crescente
instabilidade à região e serve também como justificativa para
o monopólio do poder.

Observação: É importante ressaltar que, no caso em questão, que
determina para justificar uma assertiva, não existe a possibilidade de se
contrapor à ideia lançada, ou seja, escrever porque, em sua opinião, a China
ainda é marxista.

6.2 NÍVEL DE DESEMPENHO ANÁLISE
Neste nível, o candidato demonstra ser capaz de decompor o assunto em
suas partes constituintes, com o objetivo de conhecer as proporções, a natureza, as
funções, as relações etc.
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Neste ND, encontram-se servidões mais complexas tais como analisar,
estudar e comparar.
Vamos identificar qual é a finalidade de uma Análise: chegar, por dedução,
a conclusões relacionadas com o objeto da análise. Todo trabalho analítico
tem, por consequência, uma estrutura dedutiva.
De acordo com a taxionomia de Bloom, para se atingir o nível de desempenho
análise, o oficial deve demonstrar que já adquiriu as habilidades dos níveis menos
complexos (Conhecimento, Compreensão e Aplicação) e, agora, deverá decompor o
todo em partes e estabelecer relações entre elas. Isso tudo demonstrará que o
oficial compreende o assunto como um todo, domina-o de tal forma que é capaz de
fazer uma análise.

6.2.1 Servidão analisar
Analisar consiste em decompor o todo em partes e por dedução, chegar a
conclusões lógicas e coerentes, que contribuam com a solução que está sendo
elaborada.
Os novos conhecimentos vão se revelando aos poucos, até se solidificarem
por completo. Ao final do desenvolvimento, isto é, nas conclusões parciais, são
revelados os novos conhecimentos.
Na conclusão final, essas conclusões parciais (CP) são integradas,
produzindo novos conhecimentos (a síntese das CP).
Na conclusão final deve-se também apresentar as ideias que atendem à
conclusão imposta pela questão (com novas ideias, novos conhecimentos, que
ainda não foram diretamente abordados na solução, mas apenas sinalizados). Caso
o enunciado da questão não imponha a conclusão, então a conclusão será
autoimposta pelo oficial (aluno/candidato). Pela importância desta parte da
conclusão, normalmente são empregados nela várias ideias, vai depender do
conhecimento do oficial a respeito do assunto.
Esses novos conhecimentos atendem ao concluindo do enunciado da
questão e, devem ter sido sinalizados (normalmente usa-se ganchos) durante o
desenvolvimento da solução (em alguns parágrafos e nas conclusões parciais), de
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modo a evitar uma quebra no raciocínio, ou seja, evitar uma incoerência entre o
desenvolvimento e a conclusão.
Reforçando melhor, no desenvolvimento, as conclusões parciais devem ser
uma síntese das ideias analisadas naquela parte da solução. Na conclusão final,
deve haver uma síntese das conclusões parciais.
Síntese significa integração de ideias.
Como já foi dito, analisar consiste em dividir o todo em partes constitutivas.
Por exemplo, se a questão determinar para analisar um assunto nos campos político
e econômico, significa que o desenvolvimento será dividido em duas grandes partes:
a. Campo político e b. Campo econômico. Vamos denominar o Campo político de
Parte A e o Campo econômico de parte B. Então, a somatória da Parte A e a Parte B
deverá ser igual ao objeto da questão, isto é, deve abarcar o objeto a ser analisado.
Parte A + Parte B = Objeto da questão
Em relação à conclusão, deve haver a síntese das Conclusões Parciais (CP)
e atender à conclusão imposta, quando houver é claro. Quando não houver uma
conclusão imposta pelo enunciado da questão, o oficial elaborará a sua própria
conclusão (autoimposta).
O último parágrafo é o parágrafo conclusivo. É a conclusão da conclusão. Ele
é muito importante, pois encerra o raciocínio, fecha com chave de ouro a solução e,
dependendo da criatividade do autor, pode causar admiração no leitor.
Veja um exemplo prático:
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1ª Fase – Interpretação
a. Nível de desempenho (ND): Análise.
b. Servidão: Analisar.
c. Assunto: Conflitos bélicos na América do Sul.
d. Ideia central: Conflitos bélicos.
e. Objeto da questão: Os conflitos bélicos ocorridos entre os países da América
do Sul.
f. Finalidade: Analisar os conflitos bélicos ocorridos entre os países da América
do Sul.
g. Condicionantes de:
1) Tempo: Ocorridos a partir de 1850.
2) Espaço: América do Sul
3) Conhecimento: à luz das causas e consequências
h.

Condicionante da servidão no desenvolvimento: Não há

i.

Destaque imposto: Não há

j.

Condicionante da servidão na conclusão: Concluindo

k.
Conclusão imposta: As possíveis repercussões nos processos de integração
regional atualmente em construção no continente sul-americano.
l.

Estrutura da solução:

Introdução,

Desenvolvimento

2ª Fase – Esquematização
a. Conflitos na Bacia do Prata (Parte A)
+
b. Demais conflitos na AS (Parte B)
______________=_________________
Objeto da Questão
1. INTRODUÇÃO
Abordagem da ideia central.

Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo.

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

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

Ligação com o desenvolvimento

2. DESENVOLVIMENTO
a. Conflitos na Bacia do Prata
Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Conclui-se parcialmente que os conflitos na Bacia do Prata...(deve denotar
síntese).
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a. Demais conflitos ocorridos na AS
Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Conclui-se parcialmente nos demais conflitos ocorridos na AS ... (deve
denotar síntese).
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3. CONCLUSÃO
Retomada da ideia central – novo enfoque

Elaboração da síntese das CP

Atendimento à imposição do problema – novos conhecimentos.

Atendimento à imposição do problema – novos conhecimentos .

Atendimento à imposição do problema – novos conhecimentos .

Elaboração do parágrafo conclusivo

3ª Fase – Redação
1.

INTRODUÇÃO
A ocorrência de uma série de conflitos bélicos, após a
consolidação dos processos de independência dos países da
América do Sul (AS), marcou os séculos XIX e XX nesse
continente.
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A partir de 1850, até, aproximadamente, a metade do
século XX, os principais desafios da maioria dos países sulamericanos foram superar as dificuldades enfrentadas com tais
guerras e buscar seu espaço no concerto das nações como países
soberanos.
Na atualidade, esses países buscam o fortalecimento por
meio da integração regional, como o Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) e a Comunidade Andina das Nações (CAN). Além disso,
a maioria dos países da AS possuem acordos bilaterais e há que
se salientar o grande objetivo da formação de uma área de
livre comércio na região.
A seguir, à luz de suas causas e consequências, os
conflitos bélicos mencionados, especialmente a partir de 1850,
serão analisados, concluindo sobre as possíveis repercussões
nos processos de integração regional atualmente em construção
no continente sul-americano.

2. DESENVOLVIMENTO
a. Conflitos na Bacia do Prata
A região conhecida como Bacia do Prata na AS está
localizada ao sul do Brasil, entre a Argentina e o Uruguai.
Compreende os afluentes do rio da Prata e outro país contíguo
a essa bacia, além dos mencionados é o Paraguai.
Nessa região, os conflitos que devem ser analisados
foram: Guerra contra Oribe e Rosas (Brasil contra Uruguai e
Argentina, em 1851-1852); Guerra contra Aguirre (Brasil contra
Uruguai, em 1864) e Guerra da Tríplice Aliança (BrasilArgentina-Uruguai contra Paraguai, em 1865-1870).
Em relação à Guerra contra Oribe e Rosas, as principais
causas foram os ressentimentos antigos do Brasil pela perda da
Província Cisplatina, o medo da ameaça argentina em anexar a
Cisplatina, o apoio do Império Brasileiro ao Partido Colorado,
opositor do partido governamental uruguaio (Partido Blanco) e
os problemas de indefinição da fronteira, com muitas invasões
de uruguaios em território brasileiro. Essas causas foram
extintas e os possíveis ressentimentos que pudessem permanecer
foram superados, como a própria história já mostrou.
As
principais
consequências
dessa
guerra
foram
a
deposição de Oribe do governo uruguaio, os ajustes na
fronteira Brasil-Uruguai, a possibilidade de a Argentina
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anexar o Uruguai foi descartada e aumentou-se o respeito dos
países platinos pelo Brasil Imperial. Ora, mais uma vez, com
essas consequências, a Bacia Platina viu que a solução dos
problemas levou a superar ressentimentos, sem repercussões
negativas para a integração regional e formação do atual
MERCOSUL, pois essa Guerra nem é mais citada como óbice entre
os governos dos países participantes do citado bloco.
Conclui-se, parcialmente, que os conflitos ocorridos na
Bacia do Prata, objetos desta análise,
não produziram
repercussões negativas para o atual processo de formação de
blocos regionais. Ao contrário, a superação dos antigos
ressentimentos e as soluções dadas em cada um desses conflitos
serviram para consolidar a paz na região e aumentar o espírito
de cooperação, corroborando, assim, positivamente, para a
integração
dos
países
sul-americanos,
o
que
pode
ser
constatado por meio da criação do MERCOSUL.
Observação: este desenvolvimento abordou apenas a Guerra
contra Oribe e Rosas, deixando de analisar a Guerra contra
Aguirre e a Guerra da Tríplice Aliança, por se tratar apenas
de um exemplo e para não alongar muito o texto.
b. Demais conflitos ocorridos na AS
Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Ideias com ligação de causa e efeito

Conclui-se, parcialmente, que esses conflitos das demais regiões da AS
não geraram repercussões negativas para os atuais processos de
integração, em virtude de...
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CONCLUSÃO

Uma série de conflitos bélicos marcou a história dos
séculos XIX e XX na AS. Esses conflitos, em que pese seus
aspectos negativos, foram importantes para a consolidação de
várias nações fortes nessa região.
Em síntese, verificou-se que as áreas em que houve os
conflitos praticamente coincidem com as atuais áreas do
MERCOSUL e da CAN. Esses conflitos geraram repercussões que
influem na formação atual desses blocos. Umas negativas e a
maioria positivas, mas essas repercussões são uma realidade
atual.
Assim, conforme verificado na presente análise, os
conflitos na Bacia Platina produziram repercussões positivas
para
a
atual
formação
do
MERCOSUL.
Sim,
os
antigos
ressentimentos foram superados, a busca de soluções pacíficas,
ou seja, pela via diplomática, para eventuais problemas
tornou-se a prática atual, as fronteiras ficaram definidas,
inexistindo dúvidas e problemas lindeiros atuais, enfim, tais
conflitos ficaram enterrados pela história.
Em contrapartida, na região andina, apenas a Guerra do
Chaco ficou bem resolvida, não tendo repercussões negativas
para formação de blocos regionais. Bolívia e Paraguai
superaram os antigos ressentimentos. No entanto, as Guerras do
Pacífico
e
Guerra
Peru-Equador
ainda
estão
vivas
na
atualidade. Suas repercussões são os óbices atuais que esses
países
enfrentam
para
se
relacionar
entre
si.
Muitos
ressentimentos não foram totalmente superados.
Por fim, é de se supor que a superação total de
ressentimentos será fator preponderante para uma provável
criação de uma área de livre comércio na AS. Especialmente na
região andina, onde ainda existem focos de discórdia, é vital
que a diplomacia dos envolvidos busque, cada vez mais,
soluções pacíficas para os problemas, a fim de fortalecer a AS
com a criação de um único bloco.

SUPONHAMOS

O

SEGUINTE

TEMA:

Os

aspectos

favoráveis

e

desfavoráveis da instituição da pena de morte no Brasil.
Analisar os aspectos favoráveis e contrários à instituição da pena de morte
no Brasil.
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1. INTRODUÇÃO
O

clima

de

insegurança

em

que

vivem

as

populações,

principalmente das grandes cidades brasileiras, vem gerando o
surgimento

de

várias

linhas

de

conduta

a

adotar

para

a

diminuição da criminalidade no país.
A

crueldade

com

que

certos

tipos

de

crime

têm

sido

praticados revolta e, ao mesmo tempo, aterroriza os cidadãos
que, nos últimos tempos, vêm acenando com a sugestão da adoção
da

pena

de

morte

para

criminosos

que

perpetrarem

aqueles

crimes.
A polêmica entre defensores e pessoas contrárias à pena
de

morte

acirra

debates

e

apaixona

pela

alta

carga

de

emotividade que o tema concentra.
Esse trabalho visa analisar os aspectos que conduzem à
possível adoção da pena de morte no Brasil, bem como aqueles
que a desaconselham.
Observação: Cuidado!!! Não cometa o erro de expor ideias pertinentes ao
DESENVOLVIMENTO, na INTRODUÇÃO.
2. DESENVOLVIMENTO
a.

Aspectos favoráveis
Argumenta-se

que

a

instituição

da

pena

de

morte

serviria, por si só, à intimidação de pessoas com potencial
para

cometer

aqueles

de

crimes
caráter

considerados
doloso,

hediondos,

atuando,

assim,

principalmente
como

medida

preventiva.
Além disso, a aplicação da pena de morte ajudaria a
aliviar a lotação dos presídios, problema apontado como grave
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penitenciário,

bastando,

para

isso, enquadrar e executar todos os criminosos que praticaram,
mesmo

já há algum tempo, crimes de natureza bárbara, puníveis

pela nova lei.
Outro aspecto que corrobora a adoção da supracitada
pena é a possibilidade de recuperação de presos, em função do
afastamento dos detentos de maior periculosidade, que seriam
submetidos ao extremo rigor da lei, daqueles que cometeram
delitos leves. A mistura de presos com diferentes graus de
delinquência é apontada como um das causas dos baixos índices
de

recuperação

certamente

desses

colaboraria

remanescentes,

na

últimos.
para

medida

a

A

aplicação

recuperação

em

que

dos

ficariam

da

nova

lei

presidiários
livres

das

influências maléficas de bandidos irrecuperáveis.
Outros aspectos

CONCLUSÃO PARCIAL ( não precisa escrever o título do tópico)
Conclui-se parcialmente que a análise dos aspectos
favoráveis à implantação da pena de morte no Brasil conduz, em
uma

primeira

instância,

a

um

cenário

de

contenção

da

criminalidade no país, basicamente pelo seu caráter preventivo
e por causa dos benefícios que poderia gerar para o sistema
penitenciário como um todo.
ATENÇÃO: Observe que, nesse caso, a Conclusão Parcial se refere a
todo o conjunto de ideias referentes aos aspectos favoráveis. Não se justifica
fazer uma Conclusão Parcial para cada fator analisado, pois o que interessa é
a Conclusão dos aspectos favoráveis.
Ideias desenvolvidas que teriam sido levantadas na esquematização
- A intimidação dos assassinos – 1º parágrafo
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- O esvaziamento dos presídios – 2º parágrafo
- A recuperação dos presos – 3º parágrafo
É recomendável que no ND Análise o texto não faça uso de tópicos mas
priorize a linguagem cursiva.
b.

Aspectos contrários
Setores da sociedade defendem a ideia de que um ser

humano não tem o direito de tirar a vida de um semelhante,
mesmo que este tenha cometido crimes contra a vida de um outro
ser, o que acirra a discussão nos campos ético e religioso.
Cabe ressaltar, também, que os registros históricos
de países que adotam ou já adotaram a pena de morte em seus
sistemas legais acusam a presença de casos em que pessoas
foram executadas injustamente, fatos esses comprovados somente
após a morte das vítimas, o que pode chegar a caracterizar,
sempre, a possibilidade de que se condene uma pessoa inocente
à perda da vida, seu dom mais precioso.
Além

disso,

as

estatísticas

de

criminalidade

dos

países que adotam a pena de morte não acusam uma sensível
redução

nos

índices

de

crimes

considerados

de

natureza

bárbara, o que leva a sociedade daqueles países a questionar,
de quando em quando, a eficácia desse tipo de castigo.
Outros aspectos
........................................................................................................
CONCLUSÃO PARCIAL
Conclui-se parcialmente que a análise dos fatores que
conduz

à

não

adoção

da

pena

de

morte

no

Brasil

levanta

aspectos morais e éticos delicados, bem como apresenta dados
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certamente,

deixam

dúvidas

quanto à eficácia de tal medida.
Ideias desenvolvidas que teriam sido levantadas na esquematização
- Os aspectos ético e religioso – 1º parágrafo
- A possibilidade de injustiça – 2º parágrafo
- As estatísticas – 3º parágrafo
E então? Já imagina qual será a conclusão?
3. CONCLUSÃO
A adoção da pena de morte vem sendo muito discutida pela
sociedade.

O

cidadão

vê-se

atingido

nos

seus

direitos,

garantidos pela lei.
Em síntese, a decisão pela instituição da pena de morte
no

Brasil

requer

debates

mais

objetivos,

conduzidos

por

pessoas e instituições responsáveis, que deverão levar a um
denominador

que

proporcione

a

sensação

de

maior

segurança

pública e preserve os direitos dos seres humanos.
Certamente,
pessoas

e

debates

instituições

mais

objetivos,

responsáveis,

conduzidos

deverão

levar

por
a

um

denominador que preserve os direitos das pessoas e salvaguarde
os aspectos éticos envolvidos na questão.
Por todos os aspectos analisados, e da maneira como o
foram,

percebemos

o

quanto

é

difícil

para

uma

pessoa,

posicionada de maneira imparcial, situar-se numa atitude de
defesa

radical,

seja

na adoção

da pena

de morte,

seja

na

rejeição a ela.”
Era essa a conclusão que você esperava? Claro que só podia ficar “em
cima do muro”, pois não houve argumentos na análise que preponderassem
para um lado ou para o outro.
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Veja bem: não foi pedido que você se posicionasse a favor ou contra. Se
isso acontecesse, a análise deveria ser conduzida para o seu posicionamento,
já previamente tomado. É o caso quando a conclusão já está imposta pelo
próprio enunciado da questão.
Observe o exemplo abaixo:
Analisar o setor energético brasileiro, concluindo sobre as possibilidades de
integração nesse setor no MERCOSUL.
Percebeu a diferença?
UMA ANÁLISE PRÁTICA
Para que possamos entrar nesse assunto, temos que estar de acordo em
alguns pontos relativos ao que seja o trabalho e o resultado de uma ANÁLISE:
É um trabalho escrito, que tem por finalidade integrar conhecimentos
pertinentes ao tema em pauta e, após o estudo detalhado de cada parte desse tema,
CONDUZIR o leitor (ou o próprio autor do trabalho), através da integração de ideias
e por um processo dedutivo, a novos conhecimentos.
Numa análise que chamaremos de “pura”, a nova verdade dos fatos vai-se
revelando aos poucos, até solidificar-se, por completo, na mente do redator do
trabalho ou daquele que o lê. Ao final do desenvolvimento (nas CP), onde é feita a
integração dos conhecimentos, estará(ão) pronta(s) para ser(em) revelada(s) a(s)
conclusão(ões), ou o(s) novo(s) conhecimento(s).
Estamos de acordo quanto a isso? Ótimo.
Na verdade, os trabalhos de análise que o candidato fará ao longo de sua
preparação, quase sempre não se aproximarão daquilo que chamamos de “análise
pura”. Vamos explicar:
Com a aquisição do conhecimento durante a preparação, o candidato,
naturalmente, começa a integrar e relacionar os conceitos e, assim, termina por
formar suas próprias opiniões e conclusões a respeito dos mais variados assuntos
do PLADIS.
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Você vai notar que, na fase do treinamento da redação de questões, será
muito frequente o fato de você começar a redigir já sabendo aonde quer chegar,
ou seja, já conhecendo as suas conclusões a respeito do tema sugerido.
Portanto, se isso é um fato incontestável, uma “Análise Prática” pode ser
aquela em que o autor do trabalho começa alinhavando no seu rascunho as
CONCLUSÕES. De posse dessas ideias, passa a levantar aquelas que conduzirão
o leitor para as que já foram enumeradas na Conclusão.
Dessa maneira, o candidato não corre o risco de perder a coerência no
desenvolvimento, com ideias irrelevantes e que não são pertinentes à análise
pretendida.
Dizíamos que as ideias A+B+C, somadas, conduziriam à ideia D, numa
“Análise Prática”, uma vez que já conhecemos a ideia D, nada melhor do que
partir dela para levantar A, B e C, passando a montar o desenvolvimento.
Didaticamente, é o caminho inverso da montagem de uma “Análise
Convencional ou Pura”, mas bastante prático e eficiente. Ou seja, o esquema é
montado relacionando-se primeiro as ideias que farão parte da conclusão.

6.2.2 Servidão estudar
Estudar consiste em decompor o todo em partes, refletir sobre cada parte, e
por dedução, chegar a conclusões lógicas e coerentes, que contribuam com a
solução que está sendo elaborada.
A servidão estudar é semelhante à servidão analisar, mas um pouco menos
exigente. Enquanto a servidão ANALISAR exige a produção de uma SÍNTESE das
ideias analisadas, a servidão ESTUDAR não exige tanto, bastando um RESUMO
com as principais ideias estudadas. Portanto, as conclusões parciais do estudo são
resumos das ideias estudadas.
Essas conclusões parciais devem conter as ideias essenciais dos itens
estudados no texto da solução.
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Na conclusão (final) da solução, deve-se resumir as conclusões parciais, ou
seja, os principais aspectos levantados no estudo são enfatizados e as conclusões
parciais são reforçadas.
Na conclusão (final) deve-se também apresentar as ideias que atendem à
conclusão imposta pela questão (com novos conhecimentos, que ainda não foram
diretamente abordados na solução, mas apenas sinalizados). Caso o enunciado da
questão não imponha a conclusão, então a conclusão será autoimposta pelo oficial
(aluno/candidato). Pela importância desta parte da conclusão, normalmente são
empregados nela várias ideias, vai depender do conhecimento do oficial a respeito
do assunto.
Esses novos conhecimentos atendem ao concluindo do enunciado da
questão e, devem ter sido sinalizados (normalmente usa-se ganchos) durante o
desenvolvimento da solução (em alguns parágrafos e nas conclusões parciais), de
modo a evitar uma quebra no raciocínio, ou seja, evitar uma incoerência entre o
desenvolvimento e a conclusão.
O último parágrafo é o parágrafo conclusivo. É a conclusão da conclusão. Ele
é muito importante, pois encerra o raciocínio, fecha com chave de ouro a solução e,
dependendo da criatividade do autor, pode causar admiração no leitor.
A principal diferença entre as servidões estudar, comparar e analisar, é que
nestas duas últimas as conclusões parciais e final são constituídas por sínteses,
enquanto que na servidão estudar, as conclusões parciais e final são constituídas
por resumos.
Um exemplo prático da servidão ESTUDAR:
SUPONHAMOS O SEGUINTE TEMA: A fome e a pobreza na Região Nordeste
do Brasil.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, a fome e a pobreza significam, antes de tudo,

exclusão social. São sinônimos de falta de emprego, de renda,
de educação, de saúde e de condições dignas de sobrevivência
para milhões de brasileiros.
Um dos piores índices de desenvolvimento humano do País
encontra-se na região Nordeste, onde 54,6% da população vive
abaixo

da

diversidade

linha

da

pobreza.

fisiográfica

e

É

uma

região

econômica

com

e

que

uma

grande

apresenta

desigualdades socioeconômicas em sua população.
As desigualdades socioeconômicas, associadas aos fatores
constitucionais,

tais

como

herança

genética

e

congênita,

influenciam na higidez e no desenvolvimento antropométrico do
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nordestino, com variações significativas nas diversas camadas
da população.
Além disso, a higidez e o desenvolvimento antropométrico
são influenciados pelos efeitos da desnutrição, decorrente da
falta de uma alimentação adequada, sendo mais evidentes na
infância, com reflexos na adolescência.
Os reflexos da desnutrição na adolescência se traduzem,
entre outros aspectos, por alteração no peso, na altura e no
estado

físico

importância
exigidos

e

mental

para

a

padrões

do

jovem.

conscrição

mínimos

Esses

aspectos

têm

uma

vez

são

incorporação

ao

militar,

para

que

Exército

Brasileiro, verificados por ocasião da seleção para o serviço
militar.
A

seguir

econômicos

serão

à

erradicação

atividade

da

concluindo

estudados

fome

sobre

os

óbices

agrícola

e

da

suas

e,

pobreza

fisiográficos

e

consequentemente,

à

na

consequências

região

para

a

Nordeste,

higidez

e

o

desenvolvimento antropométrico do homem nordestino em idade de
conscrição militar.
2. DESENVOLVIMENTO
a. Óbices fisiográficos
A

fisiografia

agrícola,
pobreza,

importante
com

apresentados

tem

vetor

destaque,
nos

grande

na

de

influência
erradicação

Região

seguintes

Nordeste,

aspectos:

na
da

fome

para

condições

atividade
os

e

da

óbices

climáticas,

tipo de solo, hidrografia e vegetação existentes na área.
Não
físicos

há

uniformidade

possuírem

agrícola

características

em

virtude

bem

dos

distintas.

espaços
Essas

características dificultam os trabalhos de orientação técnica
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e a troca de experiências, pois impõem restrição à mobilidade
de técnicos e de agricultores entre esses centros.
Além disso, a diversidade do relevo também interfere na
distribuição da atividade agrícola, por limitarem os espaços
para cultivo, em função da influência que exercem sobre o
clima

da

região,

com

reflexos

negativos

no

rendimento

da

colheita.
............................................................
..............................................................
............
Outros aspectos
...................................................................................................................................
CONCLUSÃO PARCIAL - CP ( não precisa escrever o título do tópico)
Conclui-se,

então,

que

os

mencionados

óbices

representam

fatores de insucesso à erradicação da fome e da pobreza na
região,

pois

apresentam

características

desfavoráveis

à

atividade agrícola adequada. (A CP deve ser um resumo das ideias
desenvolvidas anteriormente)
Observe que, nesse caso, a Conclusão Parcial se refere a todo o
conjunto de ideias referentes aos óbices fisiográficos. Não se justifica fazer
uma Conclusão Parcial para cada óbice estudado, pois o que interessa é a
Conclusão dos óbices fisiográficos.
Ideias desenvolvidas que teriam sido levantadas na esquematização
- A influência da fisiografia na atividade agrícola ........... – 1º parágrafo
- A falta de uniformidade agrícola na Região Nordeste .. – 2º parágrafo
- A diversidade do relevo a e distribuição da Atividade agrícola – 3º
parágrafo
-

....................................................

-

....................................................
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Mais uma vez recordamos que, no ND de Análise, é recomendável
que o texto seja em linguagem cursiva.
b. Óbices econômicos
Assim

como

a

fisiografia,

os

fatores

econômicos

apresentam óbices à atividade agrícola e, consequentemente, à
erradicação
destaque

da

fome

para

agricultura,
transportes

o

e

a

da

própria

aporte

para

pobreza

na

Região

Nordeste,

matéria-prima

energético,

comercialização

um
do

com

necessária

eficiente
excedente

à

sistema

de

agrícola,

a

característica da força de trabalho na atividade, o capital
empregado, a tecnologia empregada, entre outros.
A

necessidade

de

aquisição

de

matéria-prima

para

utilização na agricultura, gera despesas que se constituem em
um

sério

óbice

ao

desenvolvimento

dela,

pois,

de

um

modo

geral, a região não possui matéria-prima vegetal em níveis
consideráveis para aproveitamento que possam gerar produtos
alimentares necessários ao combate à fome e à desnutrição.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Outros óbices econômicos.
...................................................................................................................................
Os óbices econômicos representam, entre outros aspectos,
fatores desfavoráveis à erradicação da fome e da pobreza do
homem nordestino. A continuidade do estado de pobreza e a
permanência do quadro de fome levam ao aumento da desnutrição,
com

comprometimento

da

higidez

e

do

desenvolvimento

antropométrico do jovem nordestino.
O comprometimento da higidez e da antropometria do jovem
nordestino têm grande importância para a aquisição de boas
oportunidades

de

emprego.

Inclusive

para

a

conscrição

no
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Exército Brasileiro, uma vez que são estabelecidos índices de
higidez, como estado físico e mental, e de antropometria, como
altura mínima de 1,55m e máxima de 1,95m, peso mínimo de 46 kg
e máximo de 71 kg, perímetro torácico, em repouso, mínimo de
73 cm e máximo de 83 cm, verificados durante o processo de
seleção para o Serviço Militar obrigatório.
A Região Nordeste é pobre em indústrias e oportunidades
de emprego à população, o que provoca uma renda per capita
muito baixa, além de consequências para a educação e a saúde.
A conscrição militar preconiza que, no mínimo, 70% do efetivo
de jovens para a seleção atenda aos índices mínimos de higidez
e

de

antropometria.

No

entanto,

na

região

Nordeste,

há

dificuldade em atingir esses índices, pois grande parte do
efetivo que se apresenta para a seleção é oriunda das camadas
populacionais mais carentes, em que, por exemplo, a média da
estatura

do

jovem

(1,70m)

é

mais

baixa

do

que

a

média

brasileira (1,75m).
CONCLUSÃO PARCIAL - CP (deve ser um resumo das ideias desenvolvidas
anteriormente)
Conclui-se

parcialmente

que

os

óbices

econômicos

representam fatores de insucesso à erradicação da fome e da
pobreza na região Nordeste, pois apresentam características
desfavoráveis
produção

à atividade

agrícola

para

agrícola

reduzir

ou

adequada,
acabar

que
com

impedem
a

fome

a
da

população carente da região, com consequente manutenção dos
índices de pobreza, bem como reflexos negativos à conscrição
militar.
Ideias desenvolvidas que teriam sido levantadas na esquematização:
- Os fatores econômicos e a atividade agrícola – 1º parágrafo
- A necessidade de aquisição de Matéria-prima para a Atividade agrícola –
2º parágrafo
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- .................................................................................................................
- A desnutrição e o comprometimento da higidez - ..................................
- Os índices de higidez e antropometria no serviço militar - ....................
Vamos, agora, à conclusão.
3. CONCLUSÃO
Os

óbices

fisiográficos

e

econômicos

dificultam

a

erradicação da pobreza e da fome na região Nordeste do Brasil,
pois são fatores negativos ao desenvolvimento da agricultura
nos centros urbanos da região, com comprometimento do Programa
Agricultura Urbana.
Em resumo, pode-se concluir que os óbices fisiográficos e
econômicos à atividade agrícola na região Nordeste do Brasil,
comprometem a higidez do homem nordestino, pois a falta de
alimentos gera uma série de problemas físicos e mentais, em
decorrência da desnutrição que atinge principalmente crianças
e adolescentes.
A higidez não é o único parâmetro a ser afetado. Outro
parâmetro

a

ser

considerado

é

o

desenvolvimento

antropométrico, onde as crianças apresentam baixo peso, baixa
estatura,

entre

outros,

em

decorrência

de

uma

alimentação

inadequada.
As crianças, ao entrarem na adolescência, dificilmente
recuperam o seu desenvolvimento normal. Apenas consolidam o
que foi adquirido na infância.
Esse

fato

tem

grande

importância

para

o

Exército

Brasileiro, uma vez que a maioria dos jovens nordestinos, ao
atingir a idade de conscrição militar (entre 16 e 18 anos),
não preenche os requisitos mínimos exigidos à incorporação ao
serviço militar. São jovens de baixo peso, pouca altura e
portadores de necessidade especial, dos quais a saúde bucal é
uma das mais comprometidas.
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O número de jovens com comprometimento da higidez ou do
desenvolvimento antropométrico, verificado durante a inspeção
de

saúde

por

ocasião

da

seleção

para

o

serviço

militar,

representa um percentual de 45% do efetivo total designado
para o processo seletivo.
Esse grupo de jovens será dispensado do serviço militar,
reduzindo drasticamente o universo a incorporar, com reflexos
negativos

na

seleção

de indivíduos

qualificados

e hígidos,

essenciais ao Exército Brasileiro.
Conclui-se,

finalmente,

que

os

óbices

fisiográficos

e

econômicos dificultam o combate à desnutrição do nordestino,
pela dificuldade que representam à erradicação da fome e da
pobreza naquela região, levando a um estado de higidez e de
desenvolvimento antropométrico abaixo dos índices brasileiros,
com consequências negativas para a conscrição militar, por não
atingirem

índices

mínimos

necessários

à

incorporação

de

conscritos, reduzindo o efetivo a ser selecionado.
Como você pode verificar, na conclusão da servidão Estudar elencou-se
os

principais

óbices

fisiográficos

e

econômicos

levantados

no

desenvolvimento, reforçou-se as conclusões parciais, tudo isso para se
chegar à conclusão imposta: “as consequências desses óbices para a higidez
e o desenvolvimento antropométrico do homem nordestino em idade de
conscrição militar”.
6.2.3 Então, qual é a diferença entre Analisar e Estudar?
Em ambas, realiza-se um trabalho escrito, com a finalidade de integrar
conhecimentos pertinentes ao tema (pedido, questão) em pauta. A questão é um
problema a ser resolvido. O autor deverá apresentar uma solução ao problema
recebido. É sempre bom lembrar que, quanto mais ideias (conhecimento) forem
evidenciadas na solução, melhor.
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Na redação das conclusões parciais e da conclusão (final) da solução,
ocorrem as diferenças entre o Analisar e o Estudar.
A principal diferença ocorre nas conclusões parciais e na conclusão (final).
Nas Conclusões Parciais (CP)
Na servidão analisar, no desenvolvimento, após o final de cada parte da
solução, o autor deve utilizar o processo dedutivo para integrar as suas ideias,
produzindo uma nova ideia (síntese), caracterizando a sua Conclusão Parcial.
Na servidão estudar, no desenvolvimento, após o final de cada parte da
solução, o autor deve resumir as ideias abordadas no tópico desenvolvido,
caracterizando a sua Conclusão Parcial.
Na Conclusão (final)
Na servidão analisar, na parte do barema denominado “elaboração da
síntese, reforçando as conclusões parciais”, o autor revela, normalmente em um ou
dois parágrafos, novos conhecimentos (ideias), deduzidos das Conclusões
Parciais (síntese das conclusões parciais). Cabe lembrar que a conclusão é
composta de outras partes, conforme consta do barema de correção.
Na servidão estudar, na parte “elaboração do resumo, reforçando as
conclusões parciais”, o autor enfatiza, normalmente em mais de um parágrafo, os
principais aspectos levantados no estudo e reforça as Conclusões Parciais (faz-se
um resumo das CP). Da mesma forma que na análise ou na comparação, cabe
lembrar que a conclusão é composta de outras partes, conforme consta do barema
de correção.
Ressalta-se que, em todas as servidões de ND análise, o ideal é que se inicie
a redação já sabendo aonde se quer chegar, ou seja, já conhecendo as suas
conclusões a respeito do tema sugerido. Dessa maneira, começa-se o trabalho
“alinhavando”, no seu rascunho, as CONCLUSÕES. De posse dessas ideias,
passa-se a levantar aquelas que conduzirão o leitor para as que já foram
enumeradas na se Conclusão.
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Dessa maneira, o candidato não corre o risco de perder a coerência no
desenvolvimento, com ideias irrelevantes e que não são pertinentes ao estudo
pretendido. Evita-se também concluir sobre o que não se desenvolveu.
IMPORTANTE:
Na servidão ANALISAR, as conclusões parciais (CP) deverão denotar
síntese das ideias desenvolvidas e não resumos delas e na conclusão (final)
deverá constar parágrafo(s) que denote(m) síntese (novas ideias) das CP.
Na servidão ESTUDAR, as conclusões parciais (CP) não deverão denotar
síntese das ideias desenvolvidas e sim resumo delas e na conclusão (final)
não deverá constar parágrafo(s) que denote(m) síntese das CP, e sim resumo
delas.
Nunca é demais lembrar que a conclusão (final) é composta de outras
partes, além da síntese das CP (no analisar) ou resumo das CP (no estudar),
conforme consta do barema de correção.

6.2.4 Servidão comparar
Essa servidão pertence ao nível de desempenho ANÁLISE. Neste sentido, a
solução deverá ser composta pelos tópicos INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO e
CONCLUSÃO.
A comparação visa ampliar o conhecimento sobre um tema.
A comparação é realizada no desenvolvimento da solução, portanto a
introdução e a conclusão são semelhantes à servidão analisar.
Comparar é analisar comparando, isto é, analisar os fatores de comparação
semelhantes e compará-los.
Comparar consiste em decompor o todo em partes, selecionar os fatores de
comparação comuns às partes, levantar ideias relacionadas a cada fator de
comparação e chegar por dedução às conclusões parciais lógicas dos tópicos
analisados, sempre relacionadas ao objeto da comparação.
Cabe lembrar que as conclusões parciais devem ser uma síntese das ideias
analisadas naquela parte da solução. Na conclusão, deverá haver a síntese das
conclusões parciais.
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Cabe lembrar que cada parte do todo corresponde às partes a serem
comparadas.
Para que a comparação tenha êxito é necessário que haja, em uma
determinada parte do desenvolvimento, os mesmos fatores de comparação da outra
parte. A fase da interpretação da questão é fundamental para se decidir quais as
grandes partes do desenvolvimento.
Por exemplo, considerando uma solução cujo desenvolvimento seja dividido
em duas partes, isto é, a Parte A e a Parte B, a soma dessas duas partes deve
conter o objeto da questão.
A comparação será feita no desenvolvimento. Nele, o autor deverá;
- decompor o tema analisado – OBJETO DA QUESTÃO – em partes;
- selecionar os fatores de comparação comuns às partes;
- levantar ideias relacionadas a cada fator de comparação;
- chegar a outras ideias correlatas (as conclusões parciais dos tópicos
analisados), sempre relacionadas ao objeto da comparação.
- sintetizar, no tópico CONCLUSÃO, as ideias levantadas nas
conclusões parciais.
“NÃO EXISTE RECEITA DO BOLO” para realizar a comparação, contudo,
apresentaremos, a seguir, três maneiras de esquematizar uma solução dessa
servidão.
A COMPARAÇÃO, tratada de maneira genérica, visa a ampliar o
conhecimento sobre um tema. Significa dedicar-se à apreciação, análise ou
compreensão de um determinado assunto.
O autor do trabalho deve decompor o tema analisado em partes; refletir sobre
cada uma das partes - selecionando fatores de comparação relacionados com as
ideias levantadas - para chegar a outras ideias correlatas ( as conclusões parciais
dos tópicos analisados ), sempre relacionadas ao objeto da comparação.
A CONCLUSÃO, imposta pela questão ou por iniciativa do autor, deverá
denotar síntese das conclusões parciais.
Atenção! A comparação das partes no desenvolvimento do trabalho é realizada
com base em fatores de comparação comuns.

82
Publicação MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES

CP/ECEME/2015

Veja a seguir o exemplo de uma questão com a servidão COMPARAR:

1ª Fase – INTERPRETAÇÃO
a. Nível de desempenho (ND): Análise.
b. Servidão: Comparar.
c. Assunto: Relacionamento político e econômico do NAFTA e da UE com o
Brasil.
d. Ideia central: Relações políticas e econômicas.
e. Objeto da questão: A situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA e da UE com o Brasil.
f. Finalidade: Comparar a situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA e da UE com o Brasil.
g. Condicionantes de:
1) Tempo: Atual.
2) Espaço: América do Norte, Europa e Brasil.
3) Conhecimento: Relações políticas e econômicas.
h.
Condicionante da servidão no desenvolvimento: Não há.
i.
Destaque imposto: Não há.
j.
Condicionante da servidão na conclusão: Concluindo.
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k.
Conclusão imposta: As condicionantes para a inserção da economia
brasileira nesses mercados globalizados e cada vez mais competitivos.
l.

Estrutura da solução:

Introdução

Desenvolvimento

Conclusão

2ª Fase – ESQUEMATIZAÇÃO
Antes de se abordar a esquematização propriamente dita, deve-se entender
como o desenvolvimento pode ser dividido (grandes partes do desenvolvimento) de
modo a envolver (conter) o objeto da questão, isto é, o objeto da comparação.

Uma maneira de dividir o desenvolvimento em partes seria:
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Outra maneira de dividir o desenvolvimento em partes poderia ser:
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1º EXEMPLO
a. Comparação da situação atual das relações políticas do NAFTA e da UE com o
Brasil. (Parte A)
+
b. Comparação da situação atual das relações econômicas do NAFTA e da UE com
o Brasil. (Parte B)
_________________________________=_________________________________
A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA e da UE com o
Brasil.
2º EXEMPLO
a. A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA com o Brasil.
(Parte A)
+
b. A situação atual das relações políticas e econômicas da UE com o Brasil e
comparação desta com a situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA com o Brasil. (Parte B)
_____________________________=____________________________________
A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA e da UE com o
Brasil.
3º EXEMPLO
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a. A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA com o Brasil.
(Parte A)
+
b. A situação atual das relações políticas e econômicas da UE com o Brasil.(Parte B)
+
c. Comparação entre a situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA e da UE com o Brasil. (Parte C)
________________________________=__________________________________
A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA e da UE com o
Brasil.
VEJA AGORA O ESQUEMA DA SOLUÇÃO COM MAIS DETALHES:
1º EXEMPLO
a. Comparação da situação atual das relações políticas do NAFTA e da UE com o
Brasil. (Parte A)
+
b. Comparação da situação atual das relações econômicas do NAFTA e da UE com
o Brasil. (Parte B)
_________________________________=_________________________________
A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA e da UE com o
Brasil.
1. INTRODUÇÃO
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. DESENVOLVIMENTO
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a. Comparação da situação atual das relações políticas do NAFTA e da UE com o
Brasil
- formas de governo das duas relações com o Brasil.
- Considerações relativas ao fator de comparação: aspecto favorável para
ambas.
- legislação
- Considerações relativas ao fator de comparação: favorável para a relação “X”
e desfavorável para a outra.
- política de governo
- Considerações relativas ao fator de comparação: favorável para ambas.
- intervenções e unilateralismo
- Considerações relativas ao fator de comparação: relação mais favorável para
um dos lados.
- hegemonia e liderança
- Considerações relativas ao fator de comparação: relações conflitantes.
- fronteiras
- Considerações relativas ao fator de comparação: semelhantes.
- valor político da área
- Considerações relativas ao fator de comparação: semelhantes.
FATORES DE COMPARAÇÃO

CP: ...a relação política “X” é a que mais facilita a integração do País com o
mundo globalizado.

b. Comparação da situação atual das relações econômicas do NAFTA e da UE
com o Brasil
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- importantes pólos econômicos
- Considerações relativas ao fator de comparação: semelhantes.
- doutrinas econômicas
- Considerações relativas ao fator de comparação: semelhantes.
- interesse por matérias primas e mercados consumidores
- Considerações relativas ao fator de comparação: favoráveis.
- restrições tarifárias e não tarifárias
- Considerações relativas ao fator de comparação: desfavoráveis.
- transportes e comunicações
- Considerações relativas ao fator de comparação: semelhantes.
- pauta de exportações brasileiras
- Considerações relativas ao fator de comparação: diversidade de produtos /
mercados com poder aquisitivo elevado.
- pauta de importações
- Considerações relativas ao fator de comparação: elevado valor agregado /
serviços.
FATORES DE COMPARAÇÃO

CP:...apesar das restrições ao livre comércio, as relações econômicas “X” e
“Y” são intensas e favoráveis à sua expansão.
3 CONCLUSÃO
- Deverá sintetizar as ideias levantadas nas conclusões parciais e
atender à conclusão imposta, se for o caso.

Veja agora o 1º EXEMPLO graficamente:
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1. INTRODUÇÃO
Abordagem da ideia central.

Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo.

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

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

Ligação com o desenvolvimento

Observe que neste esquema da introdução, formam usados dois parágrafos para as
ideias complementares. Isso vai depender do conhecimento do oficial
(aluno/candidato) e sua capacidade de deixar a introdução mais rica em ideias, sem
correr o risco de antecipar o desenvolvimento, preparando o leitor para o que vai
encontrar no restante do trabalho e atraindo ainda mais a sua atenção para a sua
solução.
Cabe ressaltar que a mesma riqueza de ideias pode ser obtida também com a
utilização de apenas um parágrafo. Portanto, não é a quantidade de parágrafos que
importa. Lembre-se de que o método não prioriza a forma, mas o raciocínio e a
solução do problema (questão).

2. DESENVOLVIMENTO
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a. Comparação da situação atual das relações políticas do
NAFTA e da UE com o Brasil.
Considerações sobre a participação dos governos na relação do NAFTA com o
Brasil.

Considerações sobre a participação dos governos na relação da UE com o
Brasil.

Comparação entre as participações dos governos nas relações do NAFTA e da
UE com o Brasil.

Considerações sobre o efeito das legislações na relação do NAFTA com o
Brasil.

Considerações sobre o efeito das legislações na relação da UE com o
Brasil e comparação destas com as considerações sobre o efeito das
legislações na relação do NAFTA com o Brasil.

Considerações sobre hegemonia e liderança na relação do NAFTA com o
Brasil.

Considerações sobre hegemonia e liderança na relação da UE com o Brasil.

Comparação entre as hegemonias e lideranças nas relações do NAFTA e da UE
com o Brasil.

Conclui-se parcialmente que...

b. Comparação da situação atual das relações econômicas do
NAFTA e da UE com o Brasil.
Considerações sobre a importância dos pólos econômicos para a relação do
NAFTA com o Brasil.
Considerações sobre a importância dos pólos econômicos para a relação da
UE com o Brasil.
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Comparação entre as importâncias dos pólos econômicos para as relações do
NAFTA e da UE com o Brasil.

Considerações sobre o efeito das doutrinas econômicas na relação do NAFTA
com o Brasil.

Considerações sobre o efeito das doutrinas econômicas na relação da UE
com o Brasil e comparação desta com o efeito das doutrinas econômicas na
relação do NAFTA com o Brasil.
Considerações
sobre
o
interesse
por
matérias-primas
consumidores, na relação do NAFTA com o Brasil.

e

mercados

Considerações
sobre
o
interesse
por
matérias-primas
consumidores na relação da UE com o Brasil.

e

mercados

Comparação
entre
os
interesses
por
matérias-primas
consumidores, nas relações do NAFTA e da UE com o Brasil.

e

mercados

Conclui-se parcialmente que ...

3. CONCLUSÃO
Retomada da ideia central – novo enfoque

Elaboração da síntese das CP

Atendimento à imposição do problema – novos conhecimentos.
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Atendimento à imposição do problema – novos conhecimentos .

Atendimento à imposição do problema – novos conhecimentos .

Elaboração do parágrafo conclusivo

2º EXEMPLO

a. A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA com o Brasil
(Parte A)
+
b. A situação atual das relações políticas e econômicas da UE com o Brasil e
comparação desta com a situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA com o Brasil. (Parte B)
_____________________________=_____________________________________
A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA e da UE com o
Brasil.
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1. INTRODUÇÃO
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. DESENVOLVIMENTO
a. A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA com o
Brasil
Parágrafos abordando as ideias relacionadas com os fatores de comparação,
deixando um gancho para a comparação que será realizada na letra “b”.
- formas de governo
- legislação
- política de governo
- intervenções e unilateralismo
- hegemonia e liderança
- fronteiras

FATORES DE COMPARAÇÃO

- valor político da área
- importantes pólos econômicos
- doutrinas econômicas
- interesse por matérias-primas e mercados consumidores
- restrições tarifárias e não tarifárias
- transportes e comunicações
- pauta de exportações brasileiras
- pauta de importações
CP: As relações políticas e econômicas do Brasil com o NAFTA são da maior
importância para o país – apesar de alguns obstáculos superáveis existentes –
pois permite a inserção de produtos nacionais nesse importante pólo
econômico.
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b. A situação atual das relações políticas e econômicas da UE com o Brasil e
comparação desta com a situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA com o Brasil.
Além de abordar ideias pertinentes à 2ª parte do desenvolvimento, deverão
ser empregadas frases que evidenciem a comparação efetuada.
- formas de governo
- Considerações relativas ao fator de comparação explorado na letra “a.” e
“b.”: da mesma forma que na relação com o NAFTA.........).
- legislação
- Considerações relativas ao fator de comparação explorado na letra “a.” e
“b.”: .......o que não se observa com os países da América do Norte.
- política de governo
- Considerações relativas ao fator de comparação explorado na letra “a.” e
“b.”: À semelhança do Bloco Norte-americano........
- intervenções e unilateralismo
- Considerações relativas ao fator de comparação explorado na letra “a.” e
“b.”: De modo diverso do que ocorre com o Bloco liderado pelos EUA.......
- restrições tarifárias e não tarifárias
- Considerações relativas ao fator de comparação explorado na letra “a.” e “b.”
- transportes e comunicações
- Considerações relativas ao fator de comparação explorado na letra “a.” e “b.”
- pauta de exportações brasileiras
- Considerações relativas ao fator de comparação explorado na letra “a.” e
“b.”.
- pauta de importações
- Considerações relativas ao fator de comparação explorado na letra “a.” e
“b.”.
CP: Conclui-se parcialmente que as relações do Brasil com a UE também são
da maior importância para a integração do país com o mundo globalizado, o
que favorece as exportações nacionais.
Os mesmos fatores elencados em “a.” com as
respectivas comparações.
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3. CONCLUSÃO
- deverá sintetizar as ideias levantadas nas conclusões parciais e
atender à conclusão imposta, se for o caso.
Veja agora o 2º EXEMPLO graficamente:

1. INTRODUÇÃO
Abordagem da ideia central.

Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo.

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

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

Ligação com o desenvolvimento
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2. DESENVOLVIMENTO
a. A situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA com o Brasil.
Considerações sobre a participação dos governos na s relações do NAFTA
com o Brasil.

Considerações sobre o efeito das legislações.

Considerações sobre hegemonia e lideranças.

Considerações sobre a importância dos pólos econômicos.

Considerações sobre o efeito das doutrinas econômicas.

Considerações sobre o interesse por matérias primas e mercados
consumidores.

Conclui-se parcialmente que ...
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b. A situação atual das relações políticas e econômicas da
UE com o Brasil e comparação desta com a situação atual das
relações políticas e econômicas do NAFTA com o Brasil.
Considerações sobre a participação dos governos nas relações da UE com o
Brasil e comparação desta com a participação dos governos nas relações do
NAFTA com o Brasil.

Considerações sobre o efeito das legislações.

Considerações sobre hegemonia e lideranças.

Considerações sobre a importância dos pólos econômicos.

Considerações sobre o efeito das doutrinas econômicas.

Considerações
consumidores.

sobre

o

interesse

Conclui-se parcialmente que

por

...

3. CONCLUSÃO
Retomada da ideia central – novo enfoque

matérias-primas

e

mercados
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Atendimento à imposição do problema – novos conhecimentos.

Atendimento à imposição do problema – novos conhecimentos .

Atendimento à imposição do problema – novos conhecimentos .

Elaboração do parágrafo conclusivo

CP/ECEME/2015
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3º EXEMPLO

a. A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA com o Brasil
(Parte A)
+
b. A situação atual das relações políticas e econômicas da UE com o Brasil (Parte B)
+
c. Comparação entre a situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA e da UE com o Brasil (Parte C)
________________________________=__________________________________
A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA e da UE com o
Brasil.
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1. INTRODUÇÃO
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. DESENVOLVIMENTO
a. A situação atual das relações políticas e econômicas do NAFTA com o
Brasil
Parágrafos abordando as ideias relacionadas com os fatores de comparação,
deixando um gancho para a comparação que será realizada na letra “c”.
- formas de governo
- legislação
- política de governo
- intervenções e unilateralismo
- hegemonia e liderança
- fronteiras

FATORES DE COMPARAÇÃO

- valor político da área
- importantes pólos econômicos
- doutrinas econômicas
- interesse por matérias-primas e mercados consumidores
- restrições tarifárias e não tarifárias
- transportes e comunicações
- pauta de exportações brasileiras
- pauta de importações

CP: As relações políticas e econômicas do Brasil com o NAFTA são da maior
importância para o país – apesar de alguns obstáculos superáveis existentes –
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pois permite a inserção de produtos nacionais nesse importante pólo
econômico.
b. A situação atual das relações políticas e econômicas da UE com o Brasil
- formas de governo
- legislação
- política de governo
- intervenções e unilateralismo
- hegemonia e liderança
- fronteiras

FATORES DE COMPARAÇÃO

- valor político da área
- importantes pólos econômicos
- doutrinas econômicas
- interesse por matérias-primas e mercados consumidores
- restrições tarifárias e não tarifárias
- transportes e comunicações
- pauta de exportações brasileiras
- pauta de importações
CP: Conclui-se parcialmente que as relações do Brasil com a UE
também são da maior importância para a integração do país com o mundo
globalizado, o que favorece as exportações nacionais.
c. Comparação entre a situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA e da UE com o Brasil
- Para cada fator de comparação explorado em “a.” e “b.” deverá ser
feita a comparação
CP: Conclui-se parcialmente que as relações do Brasil com os dois blocos
são da maior importância para a integração do país com o mundo globalizado,
o que favorece as exportações nacionais.
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3. CONCLUSÃO
- Deverá sintetizar as ideias levantadas nas conclusões parciais e
atender à conclusão imposta, se for o caso.
Veja agora o 3º EXEMPLO graficamente:

1. INTRODUÇÃO
Abordagem da ideia central.

Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo.

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

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

Ligação com o desenvolvimento
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2. DESENVOLVIMENTO
a. A situação atual das relações políticas e econômicas do
NAFTA com o Brasil.
Consideração sobre a participação dos governos nas relações do NAFTA com
o Brasil.

Consideração sobre o efeito das legislações.

Considerações sobre hegemonia e lideranças.

Considerações sobre a importância dos pólos econômicos.

Considerações sobre o efeito das doutrinas econômicas.

Considerações
consumidores.

sobre

o

interesse

por

matérias-primas

e

mercados

Conclui-se parcialmente que as relações políticas e econômicas do
NAFTA com o Brasil são da maior importância para o país, apesar de
alguns obstáculos superáveis existentes, pois permite a inserção de
produtos nacionais nesse importante polo econômico.
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b. A situação atual das relações políticas e econômicas da
UE com o Brasil.
Consideração sobre a participação dos governos.

Consideração sobre o efeito das legislações.

Considerações sobre hegemonia e lideranças.

Considerações sobre a importância dos pólos econômicos.

Considerações sobre o efeito das doutrinas econômicas.

Considerações
consumidores.

sobre

o

interesse

por

matérias-primas

e

mercados

Conclui-se parcialmente que as relações políticas e econômicas da
UE com o Brasil também são muito importantes para a integração do país
com o mundo globalizado, o que favorece as exportações nacionais.
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c. Comparação entre a situação atual das relações políticas
e econômicas do NAFTA e da UE com o Brasil.
Comparação entre as participações dos governos.

Comparação ente os efeitos das legislações.

Comparação entre as hegemonias e lideranças.

Comparação entre as importâncias dos pólos econômicos.

Comparação entre os efeitos das doutrinas econômicas.

Comparação
entre
consumidores.

os

interesses

por

matérias-primas

e

mercados

Conclui-se parcialmente, que as relações políticas e econômicas
dos dois blocos com o Brasil são da maior importância para a integração
do país com o mundo globalizado, o que favorece as exportações
nacionais.
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Logicamente, não é obrigatório dividir o DESENVOLVIMENTO em letras.
O que importa é que as comparações sejam feitas, mesmo que o texto seja
cursivo.

O Método tem por objetivo facilitar a ordenação do raciocínio. Ao
contrário do que pensam muitos alunos do CP/ECEME, a metodologia para a
solução das questões não prioriza a forma do trabalho, mas, sim, a
profundidade de raciocínio demonstrada, por ocasião da redação da solução
da questão.

Para melhorar a compreensão dessa servidão (COMPARAR), vamos a outro
exemplo de INTERPRETAÇÃO:
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1ª Fase - Interpretação
a.
b.
c.
d.
e.

Nível de desempenho (ND): Análise.
Servidão: Comparar.
Assunto: Desenvolvimento do Chile e do Brasil
Ideia central: Desenvolvimento do Chile e do Brasil.
Objeto da questão: a situação atual do modelo de desenvolvimento do Chile
com o do Brasil.
f. Finalidade: Comparar a situação atual do modelo de desenvolvimento do
Chile com o do Brasil.
g. Condicionantes de:
1) Tempo: Atual.
2) Espaço: Chile e Brasil.
3) Conhecimento: Nos campos psicossocial e econômico.
h. Condicionante da servidão no desenvolvimento: Não há.
i. Destaque imposto: Não há.
j. Condicionante da servidão na conclusão: Concluindo.
k. Conclusão imposta: As medidas a serem adotadas pelo governo brasileiro,
visando incrementar o crescimento do País.
l.

Estrutura da solução:

Introdução

Desenvolvimento

Conclusão

A situação atual do modelo de desenvolvimento
do Chile com o Brasil (nos campos psicossocial
e econômico).
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A situação atual do modelo de desenvolvimento do
Chile com o Brasil (nos campos psicossocial e
econômico).

A situação atual do modelo de desenvolvimento do
Chile com o Brasil (nos campos psicossocial e
econômico).
Para deixar bem compreendida essa servidão (COMPARAR), será visto
outro exemplo de questão:
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CONSIDERE QUE JÁ FOI REALIZADA A INTERPRETAÇÃO DA QUESTÃO E
PARTIR DIRETAMENTE PARA A ESQUEMATIZAÇÃO E REDAÇÃO DA
SOLUÇÃO.
ESQUEMATIZAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO (Neste exemplo não use os retângulos
para esquematizar a solução, com o objetivo de mostrar que existem outras
formas de esquematizar a solução).

Atenção! A comparação das partes no desenvolvimento do trabalho é
realizada com base em fatores de comparação comuns (nesta fase do
trabalho esses fatores de comparação comuns devem ser levantados).
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1. INTRODUÇÃO
- Apresentação do assunto.
- Delimitação no tempo e no espaço.
- Poderão ser abordadas as seguintes ideias:
- A importância do Brasil, China e Índia no cenário econômico mundial.
- Brasil, China e Índia como os principais países em desenvolvimento.
- A atual importância do crescimento econômico para os países.
......................................................
- Ligação com o desenvolvimento.
2. DESENVOLVIMENTO
a. Comparação do atual crescimento econômico brasileiro com o chinês
Fator de Comparação (FC) - 1 - O índice de crescimento econômico
O índice de crescimento econômico anual do Brasil na faixa de 3% do
PIB, nos últimos anos.
O índice de crescimento da China com taxas superiores à 10% ao ano,
ocorrido nos últimos anos.
A diferença de tendência de crescimento econômico da China, quando
comparada com o crescimento do Brasil.
FC-2 - O modelo econômico adotado
..............................
FC-3 - Os sistemas tributário e trabalhista e o estimulo à produção
.............................
FC-4 - A atração e a entrada de capital estrangeiro e o seu papel na
economia
..............................
FC -n - .............................................
CONCLUSÃO PARCIAL
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- O crescimento econômico chinês se apresenta com níveis muito
mais elevados e consistentes que o brasileiro.
- Ensinamentos advindos do exemplo chinês:
- modelo econômico adotado;
- sistemas tributário e trabalhista e o estimulo à produção;
b. Comparação do atual crescimento econômico brasileiro com o indiano
FC-1 - O índice de crescimento econômico
A taxa de crescimento brasileira. (referência ao que foi abordado
anteriormente).
O índice de crescimento da Índia apresenta taxas médias superiores
à 6% ao ano, ao longo dos últimos anos.
A diferença de tendência de crescimento econômico da Índia, quando
comparada com o crescimento do Brasil.
FC-2 - O modelo econômico adotado
..............................
FC-3 - Os sistemas tributário e trabalhista e o estimulo à produção
.............................
FC-4 - A atração e a entrada de capital estrangeiro e o seu papel na
economia
..............................
FC-n - .............................................
..............................

Os FATORES DE COMPARAÇÃO levantados para uma das partes do objeto do
pedido, NECESSARIAMENTE, devem ser os mesmos para a(s) outra(s) parte(s).
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CONCLUSÃO PARCIAL
- O crescimento econômico indiano se apresenta com níveis muito
mais elevados e consistentes que o brasileiro.
- Ensinamentos advindos do exemplo indiano:
- modelo econômico adotado;
- grande atração de capital estrangeiro voltado à produção;
......................................................
3. CONCLUSÃO
a. Retomada ao tema central.
b. Síntese das conclusões parciais.
c. Poderão ser abordadas as seguintes ideias:
1) Exemplo chinês:
A China apresenta um crescimento econômico bem maior que o
Brasil.
Fatores que favorecem o crescimento chinês.....
a) Atração de investimentos internacionais, particularmente no setor
produtivo.
b) Investimento em educação e qualificação de mão de obra.
......................................................
2) Exemplo indiano:
A Índia possui um crescimento de sua economia mais expressivo que
o Brasil.
Fatores que favorecem o crescimento indiano.....

a) Atração de investimentos internacionais, particularmente no setor
produtivo.
b) Investimento em educação e qualificação de mão de obra.
c) Investimento em C&T.
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d. Fecho (Parágrafo conclusivo).
*************

TEXTO
(Neste

exemplo,

será

apresentado

apenas

parte

da

redação

do

desenvolvimento da solução)
2. DESENVOLVIMENTO
a. Comparação do atual crescimento econômico brasileiro com o chinês
1) O índice de crescimento econômico. (FATOR DE COMPARAÇÃO)
Os índices de crescimento econômico brasileiro nos últimos anos
vêm apresentando uma média de 3% ao ano, dando sinais de estabilização
nessa faixa, o que concede ao país um dos níveis mais baixos de crescimento
mundial. (BRASIL)
A China está crescendo vigorosamente e com constância por volta de
10% anuais, o que, mesmo com possível ligeira queda futura, faz da economia
chinesa a que mais cresce no contexto das nações. (CHINA)
A China, portanto, vem crescendo a taxas aproximadamente três
vezes maiores que as do Brasil há vários anos e com tendência de
continuidade desse quadro, o que

sinaliza um alerta para a adoção de

medidas concretas por parte do Governo Brasileiro, a fim de se reverter o atual
quadro. (BRASIL X CHINA)
2) O modelo econômico adotado.
3) Os sistemas tributário e trabalhista e o estimulo à produção.
4) A atração e a entrada de capital estrangeiro e o seu papel na economia.
......................................................
5) Conclusão parcial:
......................................................
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b. Comparação do atual crescimento econômico brasileiro com o indiano
1) O índice de crescimento econômico. (FATOR DE COMPARAÇÃO)
A exemplo do mencionado no item de comparação anterior, pode-se
afirmar que o crescimento econômico brasileiro nos últimos anos vem
apresentando índices médios de 3% ao ano, sinalizando uma estabilização
nessa faixa, o que coloca o país entre os de mais baixo de crescimento anual.
(BRASIL)
A economia indiana vem crescendo em torno dos 8% anuais,
apresentando

estabilidade dentro desse patamar, o que posiciona a Índia

como um país dos que mais crescem no contexto econômico mundial. (ÍNDIA)
Pode-se inferir, assim, que a Índia apresenta taxas de crescimento
bem maiores que o Brasil, quadro este com tendência de continuidade.
(BRASIL X ÍNDIA)
2) O modelo econômico adotado.
3) Os sistemas tributário e trabalhista e o estimulo à produção.
4) A atração e a entrada de capital estrangeiro e o seu papel na economia.
...
5) Conclusão parcial:
......................................................
3. CONCLUSÃO

115
Publicação MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES

CP/ECEME/2015

RELAÇÃO FC X ESQUEMA X TEXTO
2. DESENVOLVIMENTO
a. Comparação do atual crescimento econômico brasileiro com o chinês
Fatores de Comparação

Esquema

Texto
Os índices de crescimento econômico
brasileiro

nos

últimos

anos

vêm

apresentando uma média de 3% ao ano,
dando sinais de estabilização nessa
O índice de crescimento
econômico anual do Brasil
na faixa de 3% do PIB, nos
últimos anos.
O índice de crescimento
a) O índice de crescimento
econômico.

da

China

com

taxas

superiores à 10% ao ano,
ocorrido nos últimos anos.
A diferença de tendência
de crescimento econômico
da

China,

comparada

quando
com

crescimento do Brasil.

o

faixa, o que concede ao país um dos
níveis

mais

baixos

de

crescimento

mundial.
A

China

está

crescendo

vigorosamente e com constância por
volta de 10% anuais, o que, mesmo com
possível ligeira queda futura, faz da
economia chinesa a que mais cresce no
contexto das nações.
A China, portanto, vem crescendo a
taxas aproximadamente três vezes
maiores que as do Brasil há vários
anos

e

com

tendência

de

continuidade desse quadro, o que
sinaliza um alerta para a adoção de
medidas

concretas

por

Governo

Brasileiro,

a

reverter o atual quadro.
b) O modelo econômico

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

adotado.
c) Os sistemas tributário e
trabalhista e o estimulo à
produção.
d) A atração e a entrada de
capital estrangeiro e o seu
papel na economia.
Outros
fatores
comparação

de

parte

do

fim de

se
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O crescimento econômico da
China

se

apresenta

com

níveis muito mais elevados e
consistentes

que

os

do

Brasil.
Ensinamentos advindos do

CONCLUSÃO PARCIAL

exemplo chinês:
-

modelo

econômico

adotado;
-

sistemas

tributário

e

trabalhista e o estimulo à
produção;

b. Comparação do atual crescimento econômico brasileiro com o indiano
Fatores de

Esquema

Comparação
A

taxa

Texto
de

crescimento brasileira.
O

índice

crescimento

de

da

Índia

apresenta taxas médias
superiores à 6% ao ano,
a) O índice de crescimento

ao longo dos últimos

econômico.

anos.
A

diferença

tendência

de
de

crescimento econômico
da

Índia,

comparada

quando
com

o

crescimento do Brasil..
b) O modelo econômico
adotado.

A

exemplo

comparação

do

mencionado

no

pode-se

afirmar

anterior,

produção.

vem apresentando índices

papel na economia.
Outros
fatores
comparação

de

o

médios de 3% ao ano,

sinalizando uma estabilização nessa faixa, o que
coloca o país entre os de mais baixo nível de
crescimento anual.
A economia indiana vem crescendo em torno dos
8% anuais, apresentando estabilidade dentro desse
patamar, o que posiciona a Índia como um país dos
que mais crescem no contexto econômico mundial.
Pode-se inferir, assim, que a Índia apresenta
taxas de crescimento bem maiores que as do
Brasil,

quadro

este

com

continuidade.

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

d) A atração e a entrada de
capital estrangeiro e o seu

que

de

crescimento econômico brasileiro nos últimos anos

c) Os sistemas tributário e
trabalhista e o estimulo à

item

tendência

de
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O crescimento econômico
indiano se apresenta com
níveis

muito

mais

elevados e consistentes
que o brasileiro.
CONCLUSÃO PARCIAL

Ensinamentos advindos
do

exemplo

indiano:

modelo

econômico

adotado; grande atração
de

capital

voltado

estrangeiro

à

produção;

........................

Para concluir o aprendizado sobre Método, será visto um exercício final:
Interprete e esquematize a questão abaixo conforme preconiza o Método para
a solução de questões:
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1. INTERPRETAÇÃO DA QUESTÃO
Faça a interpretação da questão acima, primeiramente sem olhar as respostas,
depois confira a sua aprendizagem.

1ª Fase - Interpretação
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nível de desempenho (ND): Análise.
Servidão: Analisar.
Assunto: Guerra Fria.
Ideia central: Guerra Fria.
Objeto da questão: a Guerra Fria.
Finalidade: Analisar a Guerra Fria.
Condicionantes de:
1) Tempo: período de duração da Guerra Fria até os dias atuais.
2) Espaço: EUA, Rússia e o restante da Europa.
3) Conhecimento: a partir das características centrais (bipolaridade, paz
armada e corrida armamentista, negociações políticas e détente).
h. Condicionante da servidão no desenvolvimento: Não há.
i. Destaque imposto: Não há.
j. Condicionante da servidão na conclusão: Concluindo.
k. Conclusão imposta: possibilidade da reedição da Guerra Fria.
l. Estrutura da solução:

Introdução

Desenvolvimento

Conclusão

2. ESQUEMATIZAÇÃO
Ordene as ideias abaixo, enquadradas na estrutura estabelecida na letra “g” do
item 1, formando um esquema para a solução da questão, de acordo com o método
estudado.
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Número de ordem

FATOS

Introdução

Criação de bases militares da

Desenvolvimento

Conclusão

x

URSS e dos EUA em diversos
países
Situação mundial no início da
Guerra Fria
Conferências de cúpula de
Reykjavik

(1986)

e

x
x

de

Washington (1987)
Áreas em disputa

x

A centralização da Guerra Fria

x

em torno de URSS e EUA
(conclusão parcial)
Diminuição
dos

efetivos

x

militares dos EUA e URSS no
pós II GM
Demarcação

de

Áreas

de

x

influência entre URSS e EUA
Desenvolvimento de complexos

x

industriais militares
Interesses

x

políticos,

econômicos e militares em
choque.
Capacidade das duas nações
de exercer a sua liderança
A dicotomia entre paz e guerra
no período da Guerra Fria
(conclusão parcial)

x
x
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as
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duas
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Glasnost e Perestroika
Invasão

da
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Hungria

x
pela

x

URSS
Crise dos mísseis em Cuba

x

Origem da Guerra Fria

x

Guerra do Vietnã

x

Invasão da Tchecoslováquia

x

Tratados

de

limitação

de

x

arsenal atômico
Criação de blocos antagônicos
formados por aliados de URSS
e EUA
Pacto (tácito) de não agressão
Criação da OTAN e do Pacto
de Varsóvia
A aceitação

de

influência

a

política

e

como

convivência

áreas

x
x
x

de

negociação
forma
entre

de
as

x

superpotências na Guerra Fria
(conclusão parcial)
Situação mundial favorável ao

x

início da Guerra Fria
Clara divisão da liderança

x

mundial entre EUA e URSS
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na

x

atualidade permite ou não a
reedição da Guerra Fria
Desenvolvimento de novos
armamentos

e

artefatos

x

nucleares
Disputa em torno de áreas de

x

interesse

*

*

*
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ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO
DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO – 2015
CURSO DE PREPARAÇÃO À ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO
EXÉRCITO – CP/ECEME

PUBLICAÇÃO MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES
PALAVRAS FINAIS
Prezado(a) oficial aluno(a) do Curso de Preparação à ECEME (CP/ECEME) e
candidato(a) ao Concurso de Admissão à ECEME (CA/ECEME), cumprimento pela
dedicação ao estudo.
Chega ao fim a publicação sobre o método para solução de questões.
Para os instrutores da Divisão de Preparação e Seleção (DPS), é uma honra
poder contribuir com a preparação de oficiais do nosso Exército.
Continue adquirindo conhecimento, pois é ele que muda as fases da nossa
vida.
Você está no caminho certo. Não desista diante dos obstáculos. Não
desanime. O futuro está nas suas mãos.
Prossiga na missão.
Conte conosco para retirar qualquer dúvida.
Atenciosamente,
Instrutores da DPS
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GLOSSÁRIO DE TERMOS
ABSENTISMO: modo de explorar a terra, no qual existe um intermediário entre o
agricultor e o proprietário ausente.
ACONTECIMENTO: é o fato material em si e isolado.
ACULTURAÇÃO: é o resultado dos contatos das culturas de diferentes grupos
sociais.
ANALISAR: estudar; examinar; decompor o fato em seus elementos; decompor o
todo em partes, estudar ou examinar cada uma delas separadamente, chegar por
dedução a conclusões parciais dirigidas para o objeto da análise.
ANTAGONISMO: é um processo desagregador. Classifica-se o antagonismo pela
verificação de sua origem (interna ou externa), do seu campo de ação (a população,
a comunidade, o território, a economia etc), de sua efetividade (atual ou potencial),
de sua amplitude (local, regional, nacional, continental ou mundial) e de sua
natureza (parcial, quando incidir sobre um só campo de ação; global, quando incidir
sobre mais de um campo de ação). Caracteriza-se o ANTAGONISMO pela
apresentação dos elementos oponentes, dos motivos da oposição, das interações
ocorridas e dos resultados dessas interações.
APRECIAR: estimar; avaliar; Julgar.
APRESENTAR: moderar; explicar; tornar claro; expor; Tornar presente; Contar,
narrar explicando, fazendo conhecer o significado daquilo que é revelado. Equivale
ao citar justificando.
ÁREA VITAL: é a região do país em que se concentra o poder político, econômico,
demográfico e militar.
ARTE DA GUERRA: é a teoria da condução da guerra, ou o método relativo ao
emprego das forças armadas. Esta arte, no sentido estrito, divide-se por sua vez em
tática e estratégia. A primeira relaciona-se com a forma particular do combate, a
segunda, com a sua utilização. É o emprego da doutrina militar, desde o campo da
organização, do equipamento e da instrução, até o campo das forças morais.
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ASSINALAR: especificar; distinguir; tomar nota de... pôr em evidência as partes
predominantes ou características marcantes de um ou mais fatos. Marcar a
existência de algo por suas características.
AUTODETERMINAÇÃO: é um fator psicossocial, por exemplo, quando a
população de uma área adquire a consciência de sua capacidade de se
autogovernar; é um fator político, quando a população da área exerce ou exercia o
direito de se autogovernar.
AVALIAR: determinar a valia ou valor de... Apreciar; Estimar; reconhecer a
grandeza, a importância, a intensidade, a força de; Ajuizar.
CAMPOS DO PODER NACIONAL: Político, Econômico, Psicossocial, Científicotecnológico e Militar. (Ver EXPRESSÕES DO PODER NACIONAL).
CAPACIDADE ECONÔMICA POTENCIAL: é o conjunto de potencialidades
econômicas da área.
CARACTERIZAR: pôr em evidência as características. Assinalar as características,
explicando seu significado. Apresentar as características.
CAUSA: é tudo que produz um efeito; é tudo que gera um fato ou um
acontecimento; é tudo aquilo que alguma coisa aconteça.
CAUSA = objeto ou antecedente + ação humana + efeito
• Causas remotas: as causas remotas caracterizam a tensão e geram o
ambiente.
• Causas imediatas: as causas imediatas caracterizam as atividades geradoras
do acontecimento.
CIRCULAÇÃO: é o transporte ou deslocamento de conhecimento, de influências, da
civilização, de pessoas e de cargas entre espaços ecumênicos, ou entre
aglomerados humanos. A circulação elimina o regionalismo, dilui as diferenças
culturais, políticas e econômicas, integra e equilibra as regiões atingidas.
CITAR: Consiste em enumerar fatos ou ideias, sumariamente.
CLASSIFICAR: Qualificar - dispor em classes ou por grupos respectivos.
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COMENTAR: explicar comentando ou anotando; explicar interpretando. Dizer “Em
que” mudou e “Por que” houve a mudança no decorrer de um processo histórico ou
geográfico.
COMERCIALIZAÇÃO: é a troca, a permuta de produtos naturais ou manufaturados
por dinheiro ou por outros produtos.
COMPARAR: estabelecer confronto entre coisas; confrontar as partes. Examinar
simultaneamente, a fim de conhecer as semelhanças, as diferenças ou relações. Pôr
em igual nível, igualar, equiparar; rivalizar.
COMUNICAÇÕES: é a transmissão da palavra falada, da palavra escrita, de sinais
ou de imagem por qualquer meio. As comunicações criam circulação cultural.
CONCLUIR: Deduzir; terminar; acabar; ajustar definitivamente.
CONDICIONAMENTOS: são os fatores adjetivados ou qualificados. Exemplos: o
baixo padrão de vida, o inexpressivo comércio inter-regional, a debilidade do
mercado externo, etc.
CONDICIONANTE: é a circunstância de natureza psicossocial, fisiográfica, política,
econômica ou militar, que dificulta ou favorece a evolução de um processo ou a
consumação de um fato.
CONFEDERAÇÃO: é a aliança de duas ou mais nações para um fim comum.
CONFLITO LESTE-OESTE: conflito ideológico surgido após a 2ª GM, quando o
mundo foi dividido em duas áreas de influência. A de Leste influenciada pela URSS,
e a de Oeste, pelos EUA.
CONFLITO NORTE-SUL: conflito econômico incrementado após o abrandamento
da “Guerra Fria” (Leste-Oeste). O conflito Norte-Sul contrapõe os países ricos do
hemisfério norte aos países pobres do Sul. Suas causas têm origem nas
colonizações europeias na América, África e Ásia.
CONJUNTURA: é o resultado da convergência, do entrelaçamento e da
superposição de determinados fatores.
CONSEQUÊNCIAS: são os efeitos diretos do fato básico.
CONSIDERANDO: implica em partir para a solução de premissas que foram fixadas.
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CONTRIBUIÇÃO: é tudo que concorre positivamente para um determinado fim.
CORRELAÇÃO: é a ligação entre os fatos; é a relação mútua entre fatos.
DECORRENTE : é aquilo que é resultante.
DESCOLONIZAÇÃO: rompimento dos vínculos políticos, sociais e econômicos da
área submetida à metrópole.
DESENVOLVIMENTO: é o ato de fazer crescer.
DO ESTUDO: implica em abordar apenas o que foi solicitado de um quadro
proposto. Exemplo: da caixa de ferramentas, traga-me o martelo.
DESTACAR: Dar relevo; separar; fazer sobressair; citar e justificar.
DESTACAR (com juízo de valor): Separar, fazer sobressair, dar vulto a,
considerando juízo de valor.
DOUTRINA: é o conjunto de princípios que servem de base a um sistema.
ECOLOGIA: é o estudo do homem em relação ao meio ambiente.
ECONOMIA PRIMÁRIA: é a economia baseada na agropecuária e no extrativismo.
ESTABELECER: Fixar as bases de; determinar; assentar; demonstrar a
compreensão sobre.
ESTUDAR: Aprender mediante análise.
ESTRUTURA: é a disposição das partes de um todo e as relações recíprocas elas.
•

ESTRUTURA ECONÔMICA: compreende a doutrina econômica, as

atividades econômicas primárias, secundárias e terciárias, e o equilíbrio ou
desequilíbrio geoeconômicos.
•

Atividades econômicas primárias abrangem a agricultura, a pecuária e

o extrativismo.
•

Atividades econômicas secundárias abrangem as indústrias.

•

Atividades econômicas terciárias abrangem os serviços e o comércio.
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ESTRUTURA SOCIAL: organização e atividade do clã; as classes

sociais (superior, intermediária e inferior); a estratificação social; as castas; a
mobilidade vertical e a hierarquização social. (Verificar se a estrutura social é
biclassista ou se a classe média tem alguma expressão no quadro social).
EVOLUÇÃO: é transformação gradativa e pacífica. A evolução, como um período
histórico, é a fase que se inicia após a independência de uma nação.
EXAMINAR: decompor em partes constitutivas. Estudar cada parte separadamente,
procurando atingir argumentação que justifique um diagnóstico, uma decisão, o
resultado de uma investigação, um esclarecimento definitivo sobre um determinado
tema. O exame é a investigação da verdade. Um inquérito é um exame. A aptidão
física, para um curso, é medida através de exame.
EXPLICAR: dar a conhecer a origem ou o motivo de algo. Levantar os argumentos
que expliquem a origem ou o motivo de determinado fato ou processo. Não há a
preocupação de convencer o leitor.
EXPANSÃO: é o crescimento do que já existe.
EXPLORAÇÃO MINERAL: é o ato de retirar o minério do solo e beneficiá-lo
primariamente.
•

Mineração: abrange a pesquisa, a ocorrência, as reservas, a

exploração, o beneficiamento, a produção, o consumo e a comercialização dos
minérios.
•

A industrialização de minérios consiste na sua metalurgia.

EXPOR: pôr à vista, apresentar, explicar, tornar claro, conhecido ou evidente.
EXPRESSÕES OU CAMPOS DO PODER NACIONAL: POLÍTICO, ECONÔMICO,
PSICOSSOCIAL e MILITAR.
OBSERVAÇÃO: As Expressões do Poder Nacional por sua vez, além dos
efeitos

específicos,

Expressões.

produzem outros secundários referentes às demais
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EXPRESSÃO ECONÔMICA: é a expressão do Poder Nacional que tem

capacidade para produzir efeitos predominantemente econômicos. É integrada, de
preferência, por elementos de natureza econômica.
•

EXPRESSÃO MILITAR: é a expressão do Poder Nacional que tem

capacidade para produzir efeitos predominantemente militares. É integrada, de
preferência, por elementos de natureza militar.
•

EXPRESSÃO POLÍTICA: é a expressão do Poder Nacional que tem

capacidade para produzir efeitos predominantemente políticos. É integrada, de
preferência, por elementos de natureza política.
•

EXPRESSÃO PSICOSSOCIAL: é a expressão do Poder Nacional que

tem capacidade para produzir efeitos predominantemente psicossociais. É integrada,
de preferência, por elementos de natureza psicossocial.
FATO HISTÓRICO: é o acontecimento interpretado pelo historiador; o fato é a
significação do acontecimento; o fato tem ligação com o passado e se projeta para o
futuro.
FATOR: é uma condicionante ou a condição necessária de um acontecimento ou de
uma mudança; é o elemento que concorre para um determinado resultado, mas que
não tem por si só a capacidade de gerar outro fato ou outro acontecimento. A
CAUSA tem capacidade de gerar outro fato ou outro acontecimento.
FATORES SÓCIOECONÔMICOS: padrão de vida, migrações internas, turismo,
instrução, trabalho ou gênero de vida, alimentação, estado da população
(distribuição física, distribuição por domicílio, crescimento, grupos etários e
repartição profissional), equilíbrios ou desequilíbrios sociais e econômicos,
extrativismo, comércio, capitais ou recursos financeiros, sistemas de transporte,
estrutura econômica (primária, secundária ou terciária), composição da força de
trabalho, produção, consumo e cidades.
FEDERAÇÃO: é a reunião de diversos estados numa só nação, perdendo eles sua
autonomia. É a conciliação entre os interesses locais ou regionais com os interesses
da União.
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FOCALIZAR: examinar, separadamente, um fato do conjunto que o cerca; retirar, do
conjunto, a parte que deverá ser enfocada; salientar e evidenciar algo.
FORMAÇÃO: formação, como um período histórico, é a fase que se estende entre o
descobrimento e a independência.
FORMULAR: expor com precisão; focalizar.
FRAGMENTAÇÃO, FRAGMENTISTA, FRAGMENTAR: reduzido a fragmentos,
partido. dividido, fracionado.
GERAR: causar, ensejar, dar origem a, conduzir a.
GEOGRÁFICO: o Conceito “geográfico” abrange o fisiográfico, o psicossocial, o
político, o militar e o econômico.
GLOBALIZAÇÃO:

ou

processo

de

mundialização

da

economia

e,

consequentemente, dos modelos de organização sociopolítica. Poderá seguir dois
caminhos distintos:
•

a globalização por interdependência, que supõe reforço crescente

dos laços comerciais e políticos entre todos os países. Pressupõe que as nações
capitalistas, que vêm mantendo forte concorrência nos últimos 500 anos,
repentinamente abandonem essa política em nome de uma crescente unificação e
interdependência.
•

a globalização por competitividade, que fará aumentar os conflitos

entre empresas e países. Obedece à lógica do capitalismo, especialmente o da fase
atual, que é altamente concorrencial e monopolizador.
HISTÓRIA: é o estudo das mudanças e das transformações contínuas, permanentes
e duráveis ocorridas no passado e seus efeitos no presente. GEOGRAFIA é o
estudo dos fatos atuais: ESTÁTICO (situação presente) ou DINÂMICO (evolução ou
desenvolvimento).
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IDENTIFICAR: reconhecer algo ou alguém, através de características que se inter
relacionamento, reconhecer as inter relações existentes entre as ideias contidas em
um determinado assunto. Identificar é mais do que caracterizar. A identificação
obriga a inter relacionar as características de forma a compor o "retrato falado" do
assunto a identificar.
IMPERIALISMO: é o domínio (político, econômico ou militar) de uma nação sobre a
outra.
IMPLICAÇÃO: é o ato de implicar, acarretar consequência; é o ato de facilitar,
dificultar ou impedir.
INDICAR: dar a conhecer, apontar, enunciar, mencionar esboçar ligeiramente.
INDÚSTRIAS DE INFRAESTRUTURA: são as indústrias indispensáveis às
atividades de produção: extrativismo, eletricidade, transportes, comunicações,
construção civil e serviços públicos.
INDÚSTRIA DE BASE: são as indústrias que fornecem os materiais ou a matériaprima para as indústrias de transformação: metalurgia, siderurgia e indústria
química.
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO: são as indústrias que recebem os produtos
das

indústrias

de

base,

transformando-os

em

bens

utilizáveis:

veículos,

equipamentos, utensílios etc.
INFLUÊNCIA: ação de um fato sobre o outro.
INFRAESTRUTURA

ECONÔMICA:

matérias-primas,

energia,

transportes

e

comunicações.
INFRAESTRUTURA SOCIAL: instrução, trabalho, habitação, saúde e previdência
social.
INTEGRAÇÃO ECONÔMICA: é o ato de incorporar à comunidade nacional, todas
as áreas do país, fazendo-as participar da produção econômica.
INTEGRAÇÃO POLÍTICA: é o ato de unir as unidades políticas do país ao governo
central.
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INSURREIÇÃO: ação ou efeito de insurgir-se, revoltar-se, sublevar-se, insubordinarse; revolta; rebelião.
JUSTIFICAR: Dizer “por quê” o fato ocorreu. Apresentar de forma racional e lógica
as razões que motivaram um fato ou uma ação. Tornar justa uma ideia ou opinião;
fundamentar; provar.
MINERAIS:
•

FERROSOS: ferro, manganês, níquel, cromo, molibidênio, tungstênio,

titânio e vanádio; também chamados de metais da indústria do aço.
•

FERTILIZANTES: nitrogênio, fósforo e potássio.

•

FÓSSEIS: petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto.

•

NÃO-FERROSOS: zinco, estanho, cobre, chumbo e alumínio.

•

NUCLEARES: urânio e tório.

•

PARA INDÚSTRIA QUÍMICA: enxofre.

•

PRECIOSOS: ouro, prata, diamante e platina.

•

OUTROS: calcário, berílio, zircônio e águas subterrâneas.

MOSTRAR: apontar; indicar; provar; demonstrar uma verdade ou afirmação. Os
argumentos explicados deverão ser voltados para convencer o leitor.
NAÇÃO: é TERRITÓRIO + HOMEM + VINCULAÇÃO CULTURAL + DESEJO
DE UM DESTINO COMUM.
NO QUADRO DE: implica em esboçar o quadro sobre o qual incidem os pedidos.
Geralmente, esse quadro é apresentado na introdução de um estudo.
OCUPAÇÃO: é a presença física do homem na área.
POLÍTICA: é a arte de dirigir os negócios públicos.
PODER NACIONAL: é a expressão integrada dos meios de toda ordem, de que
dispõe efetivamente a Nação, para alcançar e manter, interna e externamente, os
OBJETIVOS NACIONAIS.
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POSSE: é o aspecto legal e jurídico da propriedade da área (Doação,
Reconhecimento do “Uti-possidetis” ou da Conquista, Tratados).
POSSIBILIDADE: é a capacidade potencial.
PROCESSO: é toda a mudança que tem uma direção definida e capaz de receber
um nome.
PROCESSO HISTÓRICO: é o encadeamento de fatos ou de acontecimentos
históricos capazes de produzir mudanças, nas quais o observador pode distinguir
uma direção perfeitamente definida e que pode receber o nome. Exemplos: o
processo da independência, o processo da abolição da escravidão etc.
PROCESSO DE INTEGRAÇÃO: são as mudanças sucessivas que tendem a
harmonizar um todo.
PRODUTIVIDADE: é a produção por homem; o aumento da produtividade =
aumento da produção das mesmas instalações, do mesmo equipamento e do
mesmo pessoal.
PRODUTO NACIONAL BRUTO: é a soma dos bens produzidos.
PRODUTO NACIONAL LÍQUIDO: é o produto nacional bruto diminuído das
despesas com a aquisição de máquinas, com a compra de equipamentos, com a
compra de matérias-primas e com os serviços de manutenção.
REFLEXO: manifestação indireta de uma circunstância, de um fato.
RELACIONAR: possui dois sentidos:
•

Estabelecer um rol, listar (nível conhecimento);

•

Estabelecer laços de dependência ou relações entre situações

concretas, ideias, fatos e pessoas (nível aplicação).
REPERCUSSÃO: é o reflexo, a consequência da consequência.
RESUMO: exposição abreviada de uma sucessão de acontecimentos, das
características gerais de alguma coisa, tendente a favorecer sua visão global.
REVOLUÇÃO: é a transformação repentina, violenta e radical. A revolução visa
transformar o regime e a forma de governo.
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RIQUEZA: é o recurso natural extraído.
SINTESE: fusão de uma tese e de uma antítese numa noção ou numa proposição
nova que retém o que elas têm de legítimo e as combina mediante a introdução de
um ponto de vista superior. Determinação de proposições que são consequência de
proposições consideradas como certas.
TRANSPORTE: é o deslocamento ou a movimentação de cargas. O transporte cria
circulação.
VALORIZAÇÃO: é o conjunto de medidas de natureza social e econômica visando a
aumentar o valor da área considerada.

Não tente decorar tudo isso! Vá usando as informações na medida em que
a necessidade imponha.

PERSISTA!
VOCÊ CONSEGUIRÁ!
Bom estudo!

*

*

*

