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A questão foi avaliada tendo a observância de aspectos elementares relacionados ao desafio proposto. 
Dentre esses elementos estão:  

− Estados não correm o risco para obterem menor ganho (própria destruição).  

− Não haveria uma provável escalada. 

− Guerra seria possível, porém vitória seria perigosa.  

− Se os ganhos são pequenos à uma provável alta retaliação haveria pouco incentivo para a guerra.  

− O estado é menos cuidadoso se os custos da guerra são baixos e mais cuidadoso se os custos forem 
altos. 

− O Armamento nuclear faz com que os Estados sejam excessivamente cuidadosos. Por que lutar se não 
puder ganhar muito e pode perder tudo? 

− O armamento nuclear contribui mais para a segurança do Estado do que para conquistar territórios. O 
Estado sempre buscará a sua segurança. O mais importante. 

− O efeito da estratégia da deterrência depende da capacidade em usá-la. 

− O estado combate para a preservação de seu território. Vai sempre inibir o estado agressor. 
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A questão foi avaliada tendo a observância de aspectos elementares relacionados ao desafio proposto. 
Dentre esses elementos estão:  

− Ética da Responsabilidade. 

− Ética da Convicção. 

− O homem político deveria levar em conta: paixão, sentimento de responsabilidade e senso de 
proporção.  

− Política é a violência organizada. 

− Se acolhem a ética da responsabilidade colocam em perigo a salvação da Alma. 

− Se acolhem a ética da convicção não possuem responsabilidades pelas consequências dos atos tomados. 

− Para o Homem político não importa a idade, mas sim a competência do olhar, que sabe observar as 
realidades da vida e a força da alma e que seja capaz de suportá-las e elevar-se a altura delas. 

− O Homem político deve ter a ética da responsabilidade e da convicção. Elas se complementam no 
Homem Político. 
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A resposta foi avaliada levando em consideração os seguintes aspectos: a) produção do gênero textual 
no comando da questão; b) uso adequado do idioma e dos elementos de textualidade abordagem do 
tema proposto no comando da questão, incluindo a compreensão geral do texto de referência; d) 
citação e comentários pertinentes e consoantes aos listados pelos autores nos itens 1.1  na pag 151; 2.2 
nas pags 153 e 154: complexidades de NTP (geo e ecossistemas) e de SP;  e 2.4 (pag 156). 
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A) A resposta deve mencionar os três termos e estabelecer relações entre eles, dentro da lógica geral do 
texto. O principal ponto defendido pela autora é que o conceito de Patrimônio Comum da 
Humanidade (PCM) evoluiu ao longo do tempo da vigência da Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (CNUDM). Originalmente, o conceito referia-se a benefícios comuns a todos os Estados 
(humanidade). Atualmente, é empregado no contexto do estabelecimento de vantagens comparativas 
para Estados em desenvolvimento interessados na exploração marinha.  
A relação entre os três aspectos pedidos encontra-se sobretudo, mas não exclusivamente, nas páginas 
6 a 8 do texto. A resposta deve apontar ao menos duas das ideias seguintes: 

- incerteza sobre riquezas a serem extraídas da mineração subaquática 
- incerteza sobre impactos ambientais da exploração subaquática 
- foi a perspectiva de ganhos com mineração que fez com que Estados subdesenvolvidos se engajassem 
nas discussões sobre a Área na III Conferência sobre Direito do Mar 
- países subdesenvolvidos (ex. Estados africanos) criticam as taxas impostas pelo regime internacional à 
mineração da Área, por considerarem que são insuficientes. Eles não concordam com o princípio de que 
a taxação não deva inibir a exploração. 
- possibilidade de que os lucros sejam usufruídos por atores privados, enquanto os custos sejam 
suportados pela Humanidade 
- Os recursos auferidos com mineração precisam ser balanceados com aqueles gerados pela produção 
mineral em terra, boa parte da qual é pelos Estados subdesenvolvidos. 
- O lucro da mineração vem de uma só vez, enquanto que outros usos da Área são mais sustentáveis no 
tempo 
- Nas draft “exploitation regulations” de 2019, a ISBA estabeleceu que a contribuição ao PCH seria usado 
como critério na aprovação de contratos de exploração 



 
B) Dois órgãos internacionais são mencionados no texto: A Autoridade Internacional dos Fundos 
Marinhos (ISBA) e a Empresa. A resposta deve mencionar ambos, comentando ao menos dois dos 
seguintes tópicos, sempre relacionando ao conceito de PCH: 
-  Não está claro como os recursos da ISBA serão usados, além das próprias despesas e das contribuições 
ao fundo de assistência econômica 
- ISBA: de promotora de benefício coletivo a apoiar Estados em desenvolvimento individuais 
- Funções originais da Empresa: financiamento dos Estados parte, transferência de tecnologia, 
programas de construção de capacidades 
- O Acordo de Implementação da UNCLOS solapou a Empresa, fazendo com que suas fontes de 
financiamento fossem voluntárias 
- Atualmente, ISBA apenas financia e treina indivíduos de Estados subdesenvolvidos 
- Por conta da inoperância da Empresa, as áreas reservadas só foram reivindicadas por Estados em 
desenvolvimento, sem participação da Empresa 
- A ISBA possui mandato para proteger o meio ambiente marítimo de danos causados pela mineração. 
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A resposta do candidato foi avaliada levando em consideração os seguintes aspectos: 
1 - Descrição da estrutura conceitual no primeiro nível: the technologies and capabilities space, the 
spectrum of DoD AI applications, and the investment space and time horizon (Figure 3.1). – ou expressões 
em Português que evoquem tais conceitos com ou sem imitação da figura; 
2 – Descrições dessas partes componentes; 
3 – Na segunda componente, informar as partes do espectro e os fatores que o caracterizaram. 

6 Visão das multinacionais: aspectos positivos e negativos; 
Visão do Governo: o conteúdo de ameaça da medida. 

 


