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CPS
CP/ECEME – 2013

        2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
     FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Analisar  a  “Campanha  do  Contestado”  (1912-1916)  ocorrida  durante  a  Primeira  República  no  Brasil, 
destacando a atuação do General Setembrino de Carvalho.

      1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 3
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8 Elaboração das 
conclusões parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 5

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. 20
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10

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. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

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

M11
Análise das 

ideias com ligação 
de causa e efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

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). 15
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. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

 * A critério do oficial  responsável pela correção,  caso considere pertinentes ideias que não constem do 
barema. A essas ideias serão atribuídos valores, no  limite do estabelecido para “ideias novas” (soment e 
computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas 
ideias

C1

Na  área  em  que  foi  criada  a  província  do  Paraná,  1853,  havia  uma 
questão  de  limites,  que  remontava  ao  período  colonial,  entre  as 
províncias de Santa Catarina e São Paulo cuja herança veio a ocasionar 
uma revolta durante a Primeira República.

10

C2

A “Campanha do Contestado”  (1912-1916)  foi  a  intervenção realizada 
pelo Exército Brasileiro, na região Sul do Brasil, numa área litigiosa entre 
os Estados do Paraná e de Santa Catarina, para debelar uma revolta que 
assumiu características messiânicas.

10

C3

O surgimento da figura do “Monge” João Maria, em 1882, pregador de 
uma crença religiosa que misturava o catolicismo e crendices sertanejas, 
valendo-se do messianismo corrente na região, levando a população a 
acreditar que ele seria a representação de um apóstolo, mesmo após sua 
morte.

10

C4

A construção da ferrovia São Paulo - Rio Grande, atravessando a região, 
incorporou como operários indivíduos de todas as partes do país. Após a 
construção  foram  deixados  para  trás,  desempregados,  juntando-se  a 
posseiros  que  viviam  nas  terras  adjacentes  a  ferrovia  e  que  foram 
expulsos  do  local  pela  construtora,  gerando  uma  população 
desamparada e revoltada.

5

C5 Houve agravamento da situação social,  o  que forçou a intervenção do 
governo federal na área.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

a. Intervenção da 11ª RM sob o comando do Gen Alber to de Abreu 
(1912-1914).

C7

Em 1911, um novo “Monge” José Maria surgiu na região se dizendo irmão do 
anterior.  Passou  a  percorrer  o  sertão  do  “Contestado”,  protegido  por  uma 
guarda  de  24  sertanejos  conhecidos  como  “Os  Doze  Pares  de  França”. 
Instalou-se na localidade de Taquaruçu em outubro de 1912.

10

C8

Para enfrentar o “Monge” e seus seguidores foi enviada uma coluna da 
Força  Pública  do  Paraná  comandada  pelo  Coronel  João  Gualberto, 
emboscada  na  região  de  Irani  pelos  sertanejos,  morrendo  seu 
comandante e o “Monge” José Maria. Com o fracasso da ação, o governo 
do Paraná solicitou auxílio ao Presidente da República, que determinou 
ao  General  inspetor  da  11ª  RM,  Alberto  de  Abreu,  que  assumisse  o 
comando das ações contra os revoltosos do “Contestado”

10

C9 Ação  da  Coluna  do  Coronel  Sebastião  Pyrrho  e  do  contingente  do 
Coronel Pereira franco na Região de Palmas-Irani.

5

C10
A “Legião dos Anjos” de Euzébio Ferreira dos Santos e a personificação 
do  “Monge”.  Nova  concentração  de  caboclos  revoltosos  em  torno  da 
mistificação do “Monge” por uma das netas do mesmo.

5

C11

Os  sertanejos  estabeleceram-se  na  região  de  Taquaruçu,  em  Santa 
Catarina. Congregavam fugitivos da justiça, desempregados da ferrovia, 
homens perseguidos pelos “Coronéis” e os desapropriados da estrada de 
ferro,  formando o “Quadro Santo”.  O distintivo do movimento era uma 
bandeira  branca  com  uma  cruz  no  centro  e  uma  imagem  de  São 
sebastião.

5

C12 A exigência  de  alimentar  os  revoltosos  levou  Euzébio  a  determinar  a 
busca de alimentos e o saque nas fazendas e localidades da área.

5



3

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

C13

O Inspetor da 11ª RM ordenou um ataque ao “Quadro Santo” na região 
de  Taquaruçu,  segundo  três  direções  convergentes.O  ataque  foi 
rechaçado  por  uma  emboscada  dos  sertanejos  obrigando  a  tropa  a 
retirar-se para a região de Curitibanos.

10

C14

Formou-se nova coluna militar sob o comando do Ten Cel Aleluia Pires, 
com  cerca  de  750  homens,  na  região  de  Espinilho,  dentro  da  área 
conflagrada. Após combates realizados contra os rebeldes aproximou-se 
do  “Quadro  Santo”.  Penetraram  os  expedicionários  em  Taquaruçu 
encontrando dezenas de mortos e a totalidade dos casebres queimados.

10

C15 Movidos pelo fanatismo, os rebeldes reuniram-se em Caragoatá, mais no 
interior do sertão, depois do desastre de Taquaruçu.

5

C16
A Força  legal  investiu  sobre  Caragoatá.  A falta  de  conhecimento  do 
terreno e a obstinação dos sertanejos obrigaram a coluna a retroceder 
para Perdizes sem sucesso.

5

C17

Uma nova coluna, com cerca de 1500 homens, artilharia e metralhadoras, 
vindas do Rio Grande do Sul e do Paraná, sob o comando do General 
Frederico de Mesquita – veterano da Guerra de Canudos – foi enviada 
para acabar com a revolta.

5

C18 A coluna  do  Cap  Matos  Costa,  uma das  três  estabelecidas  por  Frederico  de 
Mesquita, conseguiu entrar em Caragoatá reduzindo o que restava do arraial. 5

C19

Os  Rebeldes,  ao  contrário  de  diminuir  as  ações,  progrediram  para  o 
interior  do “Contestado”,  ampliando sua área de atuação.  Fazendas  e 
outras propriedades rurais voltaram a ser alvos de investidas dos grupos 
de sertanejos. Contrabandeavam-se armas, munições e provisões.

5

C20
O  contingente  de  Matos  Costa,  cerca  de  200  homens,  progrediu  no 
território conflitado e se estabeleceu em União da Vitória. Em 1914, após 
uma emboscada, quase a totalidade da coluna foi dizimada.

5

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

                                  Conclusão Parcial

C22
A incapacidade  das  forças  estaduais  do  Paraná e  mesmo das  forças 
federais,  que  mesmo  providas  de  meios,  não  obtiveram  sucesso  em 
derrotar os rebeldes.

15

b.  Intervenção da 11ª RM sob o comando do Gen Setem brino de 
Carvalho (1914-1916).

C23
A partir de setembro de 1914, assumiu o comando da Região Militar o 
General Setembrino de Carvalho, com autoridade de interventor federal, 
e a missão de restabelecer a paz e a ordem no território do “Contestado.

10

C24
A estratégia utilizada pelo Gen Setembrino foi de cercar os rebeldes, a 
partir do centros mais populosos, privá-los de recursos indispensáveis e 
não expor a tropa à emboscadas.

5

C25
O Gen Setembrino formou uma grande expedição, com cerca de 6.000 
homens e recursos suficientes para operar com autonomia na região do 
conflito, utilizando inclusive aviação para reconhecimentos.

5

C26
Na  região  contestada  bandoleiros  comandavam  grupos  volantes  que 
saqueavam,  cometiam  assassinatos  e  incendiavam  plantações  e 
fazendas: era o climax da revolta.

5

C27

Os rebeldes passaram a atuar num território de cerca de 28 mil Km², com 
um efetivo calculado de 20 mil bandoleiros, espalhados pelos redutos de 
Tamanduá, Santa Maria, Colônia Vieira e Salseiro. Obtinham suprimentos 
por meio de contrabando.

5

C28

O  Gen  Setembrino  de  Carvalho  conseguiu  restabelecer  o  tráfego  na 
ferrovia e mantê-la protegida, além de emitir manifesto à população e aos 
rebeldes para se apresentarem nas localidades onde havia Força Federal 
desistindo da revolta.

5

C29

Os rebeldes tomaram a localidade de Curitibanos e o comandante das 
forças militares resolveu investir contra os revoltosos atuando em força 
em  quatro  direções,  estabelecendo  uma  linha  de  cerco,  apoiado  por 
jagunços fornecidos pelos donos de fazendas.

5

C30
Na  linha  Norte  (União  da  Vitória-Rio  Negro)  a  missão  era  atacar  os 
redutos de Salseiro e Colônia Vieira. Os combates foram violentos, no 
final os ataques de rebeldes cessaram.

5

C31 Na direção Leste o Cel Júlio César conseguiu desarticular os rebeldes e 
liberar a localidade de Papanduvas após a fuga do chefe Tavares e seus 
seguidores.

5
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C32

Na linha Sul o comandante da Força Federal determinou a ocupação de 
Lajes  e  Curitibanos  organizando  as  localidades  defensivamente.  Elas 
serviram como ponto de partida para forças volantes que perseguiam os 
rebeldes espalhados por Cerrito, Corisco, Espinilho e Taquaruçu. 

5

C33
Em Campos Novos, uma tropa de Niterói, RJ, sob o comando do tenente 
Estillac  Leal,   desenvolveu  intenso  patrulhamento  afugentando  os 
rebeldes.

5

C34

Na linha Oeste foi garantida a operação da estrada de ferro. Cessaram as 
incursões predatórias. Cerca de 3.000 rebeldes se entregaram às forças 
legais.  A doença, a falta de recursos e as derrotas sucessivas destruíram 
o moral dos revoltosos, abalando a ação de comando dos seus líderes.

5

C35
Na área  Norte  o  capitão  Potiguara  atacou  e  conquistou  o  reduto  de 
Piedade, Timbozinho, Pinheiros e Tomazinho, em fins de dezembro de 
1914.

5

C36
No  ano  seguinte,  a  coluna  Leste,  partindo  de  Colônia  Vieira,  sob  o 
comando   do  Cel  Júlio  César,  conquistou  os  pontos  fortificados  de 
Marcelo, Josefino e do Aleixo.

5

C37

A coluna  Sul  atacou  a  região  de  Santa  Maria,  principal  reduto  dos 
rebeldes  que  ao  perderem terreno,  sem  meios  não  ofereceram  muita 
resistência. Operando pela direção Norte o Cap Potiguara atacou Santa 
Maria e a ocupou definitivamente. Com isso decresceram as ações dos 
revoltosos que acabaram por se render. 

10

C38 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C39
A ação  de  comando  do  Gen  Setembrino  de  Carvalho,  valendo-se  da 
combinação das armas e a estratégia de cerco, permitindo à Força Legal 
terminar com a revolta e pacificar a área.

15

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C40

A  “Campanha  do  Contestado”  (1912-1916)  realizada  pelo  Exército 
Brasileiro,  numa região  conflitada,   entre  os  Estados  do Paraná e de 
Santa Catarina, com aspectos messiânicos presentes, durou quatro anos, 
nos quais a preparação e o emprego da Força Militar foi testada em todas 
as fases da campanha.

15

C41

A utilização de comando único das Forças em operação na área litigiosa, 
principalmente a partir de 1914, sob o comando do Gen Setembrino de 
Carvalho,  demonstrou  que  as  ações  foram  melhor  coordenadas  e  os 
resultados positivos.

15

C42
A utilização da aviação como arma no território  brasileiro foi  realizada 
pela primeira vez, em virtude da estratégia desenvolvida pelo comando 
do Exército na região.

15

C43 Com a interferência direta do Presidente da República, a velha questão 
de limites foi encerrada em 20 de outubro de 1916.

10

C44 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.

10

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

20 (2)
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(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.

10

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

25 (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.

10

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

20 (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  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os 
parágrafos. Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10
D4:  Emprego correto e  diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

15 (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)

"A Conferência de Bretton Woods, definindo o que se convencionou denominar como Sistema de Bretton Woods de gerenciamento  
econômico internacional, estabeleceu em julho de 1944 as regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais  
industrializados do mundo. Esse sistema foi o primeiro exemplo na história mundial de uma ordem monetária totalmente negociada  
entre Estados nacionais". (História da Paz, 2008, página 241)

Caracterizar  os aspectos significativos  do "Acordo de Bretton  Woods",  que regularam a política  econômica 
internacional (1944).

    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  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho
M8

Atendimento da imposição da 
servidão  (citação  e 
caracterização  das ideias ou 
somente caracterização). 

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. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Caracterização  das ideias 
com  ligação de causa e 

efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20
Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

 
    2. CONHECIMENTO

TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores
                  - 240 (duzentos e quarenta) escor es atribuídos para ideias constantes do barema

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias nov as*
 * A critério do oficial responsável pela correção,  caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estab elecido 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  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

C1

O Acordo de Bretton Woods, definindo o que se convencionou denominar 
como  “Sistema  de  Bretton  Woods”  de  gerenciamento  econômico 
internacional,  estabeleceu  as  regras  para  as  relações  comerciais  e 
financeiras entre os países mais industrializados do mundo. 

10

C2

Delegados das  nações  aliadas  encontraram-se em Bretton  Woods,  New 
Hampshire, para a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, 
com a finalidade de reconstruir o capitalismo mundial enquanto a Segunda 
Guerra Mundial ocorria. Após três semanas de deliberações, em julho de 
1944, os delegados assinaram o Acordo de Bretton Woods (Bretton Woods 
Agreement).

15

C3
A grande lição da Crise de 1929 e da Grande Depressão, havia sido a constatação 
de que controles e barreiras de comércio não evitavam e, ao contrário, podiam até 
agravar as dificuldades de crescimento econômico de cada país.

10

C4

Os Estados Unidos da América (EUA) não haviam sofrido as destruições de 
infraestrutura e mesmo de populações civis da Segunda Guerra Mundial. A 
hegemonia norte-americana, portanto, era incontestável: em 1945, produzia 
a metade de todo carvão mundial, dois terços do petróleo, mais da metade 
da eletricidade e imensas quantidades de bens de consumo.

10

C5 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  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C6

a.  Celebração de princípios  -  Com o fim da guerra,  a Conferência de 
Bretton  Woods  foi  o  palco  em  que,  afinal,  celebraram-se  alguns  dos 
princípios trabalhados por dois anos e meio pelos Tesouros dos EUA e da 
Grã-Bretanha.

15

C7

b.  Criação de bases  para o  sistema financeiro  -  Em Bretton Woods, 
foram  criadas  as  bases  para  que  o  sistema  financeiro  internacional 
ganhasse cada vez mais densidade e alcance de informação, apoiado no 
desenvolvimento  dos  novos  modelos  de  comunicação e  transmissão  de 
dados que a própria guerra mundial havia promovido.

20

C8 c. Estabelecimento do BIRD e do FMI  - Definindo um sistema de regras, 
instituições  e  procedimentos  para  regular  a  política  econômica 
internacional, os planificadores de Bretton Woods estabeleceram o Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo 
Monetário  Internacional  (FMI).  Essas  organizações  tornaram-se 
operacionais em 1946.

20
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C9

d. O capitalismo liberal  - O fundamento do consenso de Bretton Woods 
era a crença no capitalismo liberal, ainda que à custa de fortes intervenções 
de  governos  e  bancos  centrais  para  salvaguardar  a  estabilidade  e 
sustentabilidade dos mercados, sob a liderança dos EUA.

15

C10

e. Funcionamento de mercado - A Conferência de 1944 criou de fato as 
regras de funcionamento desse mercado, que estaria associado, no ciclo 
capitalista  seguinte,  à  hegemonia  do  dólar  em  todas  as  relações 
econômicas internacionais.

20

C11

f. Modelo monetário  - O modelo de dominação monetária estabelecido em 
Bretton Woods inspirou-se numa ideologia de polarização extrema causada 
pela guerra e suas regras concorreram para fazer da própria polarização 
uma forma de legitimação.

15

C12

g.  Criação  de  espaço  econômico-financeiro  -  Bretton  Woods  foi  a 
criação de um espaço econômico-financeiro de regulação do sistema global 
que,  sujeito  as  correlações  de  forças  entre  os  países  mais  ricos  e 
dominantes, consagra a da invenção do espaço público (o Acordo) para a 
eficiência do espaço privado (o sistema financeiro internacional).

15

C13

h. Criação de um banco mundial - Surge em Bretton Woods o plano muito 
claro de criação de um banco central mundial. FMI e Banco Mundial são, 
até hoje, as instituições que mais se aproximaram desse ideal, ainda que 
os  direitos  de  saques  e  créditos  nesse  sistema  sejam  evidentemente 
controlados pelo Tesouro dos EUA.

20

C14

i. O dólar como moeda franca  - Bretton Woods funcionou para que o dólar 
se tornasse uma moeda franca no contexto internacional,  colocando em 
evidência  a  necessidade  de  imensas  redes  de  informação  para  que  o 
controle sobre  a  oferta  desta  moeda ocorresse com a maior  segurança 
possível.

15

C16

j. A tríade de políticas econômicas  - A ordem de Bretton Woods acabou 
refletindo  a  tríade  de  políticas  de  estabilidade  de  preços,  de  mercados 
flexíveis  e  de  comércio  internacional  tendente  ao  liberalismo  que  era 
advogada por Washington. Essa tríade de políticas foi, na prática, imposta à 
Europa através dos acordos do Plano Marshall, que selaram a hegemonia 
estratégica americana.

20

C17 k.  Organização  da  ordem mundial  -  A Conferência  de  Bretton  Woods 
situa-se na moldura da organização da ordem mundial do pós-guerra.

20

C18 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, o que deve ser evitado.

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. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor. 15 (2)
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(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.

10

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

15 (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 dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos de 
um mesmo tópico (SFC). 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. 5 (4)
E4: Regência. 5 (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 – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


