
 
 

 



 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Olá, estudante! 

 

Neste material você encontra uma seleção das notícias mais relevantes da semana, além da 

indicação de sites, artigos e portais para que você possa aprofundar seus estudos e desenvolver sua 

própria criticidade. 

 O objetivo do canal Letras Múltiplas é ser um espaço que facilite sua preparação para 

vestibulares, ENEM, provas de concursos públicos ou entrevistas de emprego.  

Nosso viés é educativo, por isso apresentamos informações, provenientes dos mais variados 

sites do Brasil e do mundo, sem a emissão da opinião da autora.  

O arquivo, disponibilizado de forma gratuita, está dividido nas pautas a seguir - variando 

conforme a semana: 

1. Comunicação e Tecnologia 
2. Cultura e Sociedade 
3. Economia 
4. Educação 
5. Meio Ambiente e Sustentabilidade 
6. Migração, Guerras e Conflitos 
7. Políticas Públicas 
8. Saúde  

No site www.letrasmultiplas.com.br você também encontra cursos de Português e de 

Redação, com certificado digital válido como horas complementares em Universidades. Acesse e 

conheça nosso portfólio de produtos e serviços. 

 

Bons estudos! 

 

 

 

http://www.letrasmultiplas.com.br/
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29/03 a 04/04/2021 

 

Troca dos comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ As motivações por trás deste movimento; 
▪ Os impactos nacional e internacional desta substituição. 

 

 

 

A saída 

Na última terça-feira, dia 30/03, foi anunciada a substituição simultânea dos comandantes das 

três forças armadas Edson Pujol, do Exército; Ilques Barbosa, da Marinha; e Antônio Carlos Bermudez, 

da Aeronáutica. 

 Segundo informações da Agência EBC e do Portal R7, a mudança aconteceu um dia após o 

Palácio do Planalto anunciar a troca em seis ministérios e, entre eles, o da Defesa. O ex-ministro 

Fernando Azevedo foi substituído pelo general Braga Netto. 

 

 

Figura 1 - Edson Pujol, do Exército; Ilques Barbosa, da Marinha; e Antônio Carlos Bermudez, da Aeronáutica. 
Fonte: Agência Brasil 
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Declarações: 

 

"A politização das Forças Armadas não será aceita", afirmou um ex-ministro civil da pasta 

à colunista do R7 Christina Lemos.  

“Vamos deixar a política para os políticos”, diz o oficial.  

“As Forças Armadas seguirão seu papel constitucional e, neste momento, nossa missão 

é ajudar a salvar vidas”, completa a fonte da Marinha, em uma referência às ações das 

três forças no combate à pandemia do coronavírus. 

 

 

Ainda segundo o R7, o ambiente no ministério não é de crise, mas de insatisfação com a forma 

como Fernando Azevedo foi substituído no posto. 

 

A substituição 

 A matéria “Bolsonaro escolhe novos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica”, de 

Rodolfo Costa, revela que, um dia após o anúncio triplo de saída do comando (31/03), o atual ministro 

da Defesa, Walter Braga Netto, anunciou a escolha dos novos comandantes das Forças Armadas. 

Para o Exército, foi indicado o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; para a Marinha, o 

almirante de esquadra Almir Garnier Santos; e, para a Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Carlos 

de Almeida Baptista Júnior. 

 

 

Figura 2 - General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Exército), ministro da Defesa Walter Braga Netto, presidente Jair 
Bolsonaro, almirante de esquadra Almir Garnier Santos (Marinha), tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista 

Júnior (Aeronáutica). 
Fonte: Gazeta do Povo 
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Em pronunciamento à imprensa, Braga Netto buscou reforçar o compromisso dos 

militares com a proteção da democracia e da Constituição Federal: 

"A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às 

suas missões constitucionais de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e 

as liberdades democráticas. Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma 

Nação é a garantia da democracia e da liberdade do seu povo". 

 

 

Questione-se: O critério de escolha dos novos comandantes pode gerar algum tipo de 

problema no exercício de suas funções? 

Opinião: “Apenas um dos três novos comandantes das Forças Armadas — Marinha e 

Aeronáutica — foi escolhido com base no critério de antiguidade na carreira militar. 

Apesar disso, a escolha de Bolsonaro fora do critério de antiguidade não é inédita. Em 

2015, a então presidente Dilma Rousseff (PT) nomeou para o comando do Exército o 

general Eduardo Villas Bôas. Ele também era o terceiro mais antigo na carreira. – Gazeta 

do Povo. 

 

 

SAIBA MAIS: 

COSTA, Rodolfo. Bolsonaro escolhe novos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, Gazeta 

do Povo, 31/03/2021. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/novos-

comandantes-das-forcas-armadas-exercito-marinha-aeronautica/  

MORENO, Sayonara. Governo anuncia troca no comando do Exército, Marinha e Aeronáutica. EBC, 

30/03/2021. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-

nacional/politica/audio/2021-03/governo-anuncia-mudancas-no-comando-do-exercito-marinha-e-

aeronautica 

REDAÇÃO. Defesa anuncia troca dos chefes do Exército, Aeronáutica e Marinha. R7, 30/03/2021. 

Disponível em: https://noticias.r7.com/brasil/defesa-anuncia-troca-dos-chefes-do-exercito-

aeronautica-e-marinha-30032021. 

 

 

 

 

 

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/politica/audio/2021-03/governo-anuncia-mudancas-no-comando-do-exercito-marinha-e-aeronautica
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/politica/audio/2021-03/governo-anuncia-mudancas-no-comando-do-exercito-marinha-e-aeronautica
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/politica/audio/2021-03/governo-anuncia-mudancas-no-comando-do-exercito-marinha-e-aeronautica
https://noticias.r7.com/brasil/defesa-anuncia-troca-dos-chefes-do-exercito-aeronautica-e-marinha-30032021
https://noticias.r7.com/brasil/defesa-anuncia-troca-dos-chefes-do-exercito-aeronautica-e-marinha-30032021
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29/03 a 04/04/2021 

 

Após 3h20 de atraso, resultado do ENEM 2020 é divulgado e revela diferenças em relação aos exames 
anteriores 
 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Atraso na liberação pode gerar desconfiança em relação do sistema? 
▪ Estudantes que se abstiveram de fazer o Exame, retornarão na edição de 2021? 
▪ Os sistemas impresso e digital vieram para ficar? 

 

 

Pela primeira vez na história, o Enem foi aplicado de duas formas: impressa e digital. O formato 

das provas foi o mesmo, mas as questões foram diferentes. 

Os participantes elaboraram uma redação e responderam 180 questões objetivas de 

Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. 

 

Atraso na liberação das notas 

Na última segunda-feira (29/03) foi divulgado, com um atraso de 3h20, o resultado do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  

A previsão de liberação era para às 18h, mas, segundo a assessoria do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), os problemas técnicos 

foram solucionados somente às 21h20.  

No entanto, segundo informações do Guia do Estudante, mesmo depois desse horário, 

diversos alunos ainda relatavam dificuldade para obter as notas.  

 

Nota máxima na redação 

 Segundo balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), que organiza o Exame, dos mais de 2,7 milhões de candidatos que compareceram à 

prova, 28 tiraram a nota máxima na redação.  
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 O portal G1 destaca que a queda no número de estudantes com desempenho máximo pode 

ter relação com a altíssima taxa de abstenção: na edição impressa do Enem 2020, mais da metade dos 

inscritos faltou. 

 

Nota zero na redação 

Do total de candidatos que prestaram o exame, 87.567 (3,22%) tiraram zero na dissertação. A 

porcentagem é inferior à registrada na edição anterior do exame, quando 4% zeraram na redação. 

 Érica Caetano, do Mundo Educação, destaca os motivos que levaram ao zero na redação: 

• Fuga ao tema - 0,93% 

• Cópia do texto motivador - 0,46% 

• Texto insuficiente - 0,19% 

• Não atendimento ao tipo textual - 0,17% 

• Parte desconectada - 0,17% 

• Redações em branco - 1,12% 

• Outros motivos - 0,17% 

 

Desempenho nas demais áreas 

Linguagens, média de 523,98, subiu 3,08 pontos em comparação ao exame de 2019; 

Ciências humanas, média de 511,64, subiu 3,64 pontos em comparação ao exame de 2019; 

Ciências da natureza, média de 490,39, subiu 12,59 pontos em comparação ao exame de 2019; 

Matemática, média de 520,73, caiu 2,37 pontos em comparação ao exame de 2019. 

 

Questione-se: Independe da pandemia, os sistemas impresso e digital vieram para ficar? 

Opinião: “Enem impresso: No total, mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram no 

Enem Impresso 2020. No primeiro dia, 51,5% faltaram e, no segundo dia, 55,3%. O número 

de ausentes foi recorde. Alguns estudantes deixaram de fazer as provas por medo da 

pandemia do coronavírus. 

Enem Digital: As provas do Enem Digital 2020 foram feitas de forma presencial em 

computadores. O estilo das questões lembrou games e alguns estudantes aprovaram esse 

formato. Porém, a redação foi feita à mão. O índice de abstenção também foi alto. No 

primeiro dia, quase 70% dos inscritos faltaram e, no segundo, mais de 71%”. – Mundo 

Educação UOL. 
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