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CPS
CP/ECEME – 2011

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

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

Analisar a relação entre o Brasil  e a Organização das Nações Unidas (ONU), nos campos político e
militar, concluindo sobre as consequências desta relação para o Exército Brasileiro.

  1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 10

M2 Delimitação do espaço geográfico. 5

M3 Delimitação no tempo. 5

M4
Ideias complementares

relacionadas com o
pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 20

M8
Elaboração das conclusões

parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 10

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação
do objeto
correto

M9 Divisão do todo em partes
coerentes.

Totalmente. 15
Mais da metade das partes está coerente com

o todo.
8

Menos da metade das partes está coerente com o
todo.

5

Divisão sem coerência. 0

M10 Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 8

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0

M11 Análise das ideias com
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 10
Mais da metade das ideias com ligação. 5

Menos da metade das ideias com ligação. 2
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 10

M13

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 10

M15
Conclusão

baseada  nos
aspectos

desenvolvidos
(lógica).

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

10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

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

2

 Ideias sem suporte. 0

Aluno Nº
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M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20

Subtotal – MÉTODO 180

  
  2. CONHECIMENTO

TOTAL: 300 (trezentos) escores
- 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias essenciais

- 60 (sessenta) escores atribuídos para ideias complementares
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, devendo
defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, no limite do estabelecido para “ideias novas”
(somente computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1
A  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  –  surgimento  e  ganho  de
proeminência no pós-Guerra Fria.

20

C2 O Brasil e sua participação na ONU. 20

C3 As Operações de Paz e seu crescimento na década de 1990. 10

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

a. Campo Político

C5
As relações Brasil -ONU: presença de diversos órgãos das Nações Unidas
no país, com escritórios que também fazem a representação da ONU para
a região.

5

C6 A  integração  da  ONU  no  Brasil,  com  atividades  desenvolvidas  junto  com  a
sociedade, instituições de ensino e organizações não governamentais (ONGs). 5

C7
A importância do Brasil dentro da ONU – o país faz a abertura da Assembleia Geral
das Nações Unidas desde a criação do organismo, em 1946. 10

C8
A Missão Permanente do Brasil  na ONU em Nova Iorque – atuação na
Assembleia Geral e no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

10

C9
A Delegação Permanente do Brasil  na ONU em Genebra – atuação em
relação ao Oriente Médio, África e Ásia.

5

C10
Representação Brasileira em Roma – atuação do Brasil  na Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

5

C11
Delegação Permanente do Brasil em Paris – atuação junto a Organização
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

5

C12
A presença do Brasil  no Conselho  de Segurança da ONU (CS/ONU) –
eleito nove vezes para cadeira de membro não permanente.

10

C13
A atuação do Brasil no cenário mundial como fator para um maior papel na
ONU – negociador multilateral, buscando a solução pacífica dos conflitos e
o protagonismo em meio aos países em desenvolvimento.

10

C14
Os pleitos brasileiros por uma reforma do Conselho de Segurança da ONU
(CS/ONU), objetivando uma cadeira de membro permanente. 

10

C15
As  críticas  a  atuação  brasileira  na  ONU:  abstenções  em  votações
importantes  e baixa contribuição financeira em comparação com países
que pleiteiam vagas no CS/ONU como a Alemanha e o Japão.

10

Conclusão Parcial

C16 A inserção do Brasil na Organização das Nações Unidas. 10

b. Campo Militar

C17
Participação do Brasil  em Missões de Paz desde 1947 com o envio de
observadores militares para os Bálcãs.

10

C18

Envio de tropas brasileiras para Missão de Paz somente em casos onde
não ocorra imposição da paz, respeitando os princípios da Política Externa
Brasileira descritos no 4º artigo da Constituição Federal.

5

C19 Participação  em  Missões  de  Paz  como forma  de  projeção  do  Exército
Brasileiro no cenário internacional. 

5
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C20
Ganhos na qualificação de pessoal em operações de paz, aquisição de
novos equipamentos e obtenção de novos conhecimentos por meio da
integração de militares brasileiros com militares estrangeiros.

10

C21
Participação do Brasil em missões de paz com observadores militares de
1947 em diversas operações em todo o mundo até os dias atuais.

10

C22
Participação do Brasil  em missões de paz  com tropas:  Canal  de  Suez
(UNEF  1957-1967),  Moçambique  (ONUMOZ  1993-1994),  Angola
(UNAVEM III 1995-1997)

10

C23
A presença do Brasil na MINUSTAH – Haiti (2004-atual): maior contingente
da missão composto por tropas do Exército Brasileiro.

10

C24
A proeminência do Brasil na MINUSTAH – comando da missão exercido
desde o início por oficiais-generais do Exército Brasileiro.

10

C25
A criação do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB): criado a
partir  do  antigo  Centro  de  Instrução  de  Operações  de  Paz  (CIOpPaz),  é
comandado exclusivamente por oficiais do Exército Brasileiro. 

5

Conclusão Parcial

C26 O Exército Brasileiro e as Missões de Paz. 10

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C28
A projeção internacional do Exército Brasileiro por meio da sua atuação em
Missões de Paz da ONU.

30

C29 As propostas para emprego de unidades do Exército em futuras Missões de Paz. 20

C30
A  atuação  das  tropas  brasileiras,  respaldando  o  pleito  brasileiro  pela
reforma  da  ONU,  objetivando  conseguir  uma  cadeira  de  membro
permanente no Conselho de Segurança da ONU.

20

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor  não se contradiz;  pode
haver  incoerências  localizadas  ou  o  texto
inteiro  se caracterizar  por  uma grande
incoerência. 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

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

5

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

10 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do pensamento, facilita  a pronta percepção  e
jamais obriga o leitor a retornar para entender
melhor alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando
retornos frequentes do leitor. 0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 15
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento
do leitor. 30 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do pensamento. O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,
usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade).  O exagero da objetividade leva ao
laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto. 0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas  partes
do texto. 5

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 10 (2)
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(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso. 0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 10
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 20
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso. 30 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 10 (4)
E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

  OBS: (1) Grau mínimo.  (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação
do item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar os fatos históricos que caracterizaram o novo ordenamento mundial, no período do pós-Guerra
Fria (1989-2010).

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 5
M2 Delimitação do espaço geográfico. 5
M3 Delimitação no  tempo. 5

M4

Ideias
complementares
relacionadas com

o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (caracterização

das ideias).

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

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

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 10
Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

M10
Caracterização  das ideias
com  ligação de causa e

efeito.

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80
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  2. CONHECIMENTO
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores

- 170 (cento e setenta) escores atribuídos para ideias essenciais
- 70 (setenta) escores atribuídos para ideias complementares

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, devendo
defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, no limite do estabelecido para “ideias novas”
(somente computar se o aluno obtiver menos de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas
ideias

C1 A queda do muro de Berlim e a unificação da Alemanha. 10

C2 A desintegração da URSS, a Glasnost e a Perestroica. 10

C3 O fim da “Cortina de Ferro”. 10

C4 O ressurgimento do Nacionalismo. 10

C5 O recrudescimento dos conflitos étnicos -políticos -religiosos. 20

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  

Algumas
ideias

C7 O papel relevante da ONU. 20
C8 As Operações de Paz e a Guerra do Golfo em 1991. 10
C9 O novo papel da OEA. 20

C10 A OTAN e a prevalência da política de segurança. 20
C11 Os blocos econômicos, União Europeia, a APEC e o NAFTA. 10

C12 O MERCOSUL e a integração Sul-americana. 20
C13 A hegemonia dos EUA. 10

C14 Os crimes transnacionais. 10
C15 O terrorismo internacional. 20

C16 A América do Sul, o Bolivarismo e as FARC. 10

C17 A decadência do modelo cubano. 10

C18 Os direitos humanos e a política internacional. 10

C19 O novo ordenamento e a multipolaridade internacional. 10

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor  não se contradiz;  pode
haver  incoerências  localizadas  ou  o  texto
inteiro  se caracterizar  por  uma grande
incoerência.

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

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

5

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

10 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do pensamento, facilita  a pronta percepção  e
jamais obriga o leitor a retornar para entender
melhor alguma parte.

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando
retornos frequentes do leitor. 0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 5
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento
do leitor.

10 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do pensamento. O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto. 0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas  partes
do texto.

5
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usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade).  O exagero da objetividade leva ao

C3:  É  objetivo,  com linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 10 (2)

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação.

D1:  Inobservância total dos elementos que efetuam  a
coesão  intraparágrafos e/ou  interparágrafos.  Pouco
coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8
D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 10 (4)
E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

OBS: (1) Grau mínimo.  (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do
item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO  FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,0 600

2ª Questão – 4,0 400

TOTAL – 10,0 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


