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DPS
CP/ECEME – 2014

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
      2 ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

                                                                                          

HISTÓRIA

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

Analisar  a “Declaração Universal dos Direitos Humanos” e a “Carta da Organização dos Estados Americanos 
(OEA)”, ambas adotadas em 1948 pela comunidade internacional como fatos históricos relevantes para uma nova 
concepção dos direitos humanos, concluindo  sobre o impacto desses tratados nas relações entre os Estados.

  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  
(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

PARÂMETRO 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 con stantes 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 estab elecido 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

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

Algumas 
ideias

C1

A “Declaração Universal dos Direitos Humanos” e a “Carta da Organização 
dos Estados Americanos (OEA)”, ambas adotadas em 1948 são instrumentos 
fundamentais para a implementação e manutenção dos “Direitos Humanos” 
no mundo.

5

C2

A “Declaração Universal dos Direitos Humanos” foi elaborada no âmbito da 
Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Organização  das  Nações  Unidas 
(ONU), tendo como base o mandato a ela atribuído na primeira sessão do 
Conselho Econômico e Social por resolução de 16 de fevereiro de 1946.

10

C3
Em 30 de abril de 1948, em Bogotá, Colômbia, era fundada a Organização 
dos  Estados  Americanos  (OEA)  da  qual  faziam  parte  21  países  que 
adotaram então a Carta da OEA.

10

C4 A OEA é uma organização intergovernamental, ou seja, seus membros são 
estados soberanos, e ela faz parte do Sistema ONU.

10

C5

Em  continuidade  ao  exposto  nessa  introdução  serão  analisadas  a 
“Declaração Universal dos Direitos Humanos” e a Carta da Organização 
dos Estados Americanos” concluindo sobre o impacto desses tratados no 
relacionamento entre os Estados.

5

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  

(55% a 70%)

Ide ias

a. A Declaração Universal dos Direitos Humanos

C7

A Carta da ONU internacionaliza os direitos humanos e insere, de maneira 
abrangente,  a  sua  temática  na  construção  da  ordem  mundial.  Procura 
limitar  o  arbítrio  discricionário  das  soberanias  no  trato  dos  seus 
jurisdicionados,  que  tantas  atrocidades  gerou  no  pós-Primeira  Guerra 
Mundial e que foram subsequentemente percebidas como uma das causas 
das tensões que levaram à Segunda Guerra.

5

C8

A  Declaração  Universal  de  1948  é  o  primeiro  texto  de  alcance 
internacional que trata de maneira abrangente da importância dos direitos 
humanos. É um marco na afirmação histórica da plataforma emancipatória 
do ser humano representada pela promoção destes direitos como critério 
organizador  e  humanizador  da  vida  coletiva  na  relação  governantes-
governados.

10

C9

O  processo  que  levou  à  reação  jurídica  ao  mal  utilizando  a  plena 
internacionalização  dos  direitos  humanos,  por  meio  da  elaboração  da 
“Declaração Universal dos Direitos Humanos” tem, entre seus marcos, o 
discurso do presidente Roosevelt, dos EUA, de 6 de janeiro de 1941, no 
qual  ele afirma a importância, para o futuro,  de um mundo fundado em 
quatro liberdades: a liberdade da palavra e de expressão; a liberdade de 
religião, a liberdade de viver ao abrigo da necessidade e a liberdade de 
viver sem medo.

15

C10

A criação  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)  foi  um  dos 
desdobramentos  da  Sociedade  das  Nações,  cujo  objetivo  foi  buscar  a 
padronização  e  harmonização,  em  nível  adequado,  das  condições  de 
trabalho,  mediante  a  negociação  e  a  celebração  de  convenções 
internacionais, com as ideias de pacifismo social.

5

C11 A  Conferência  de  Dumbarton  Oaks  de  1944,  da  qual  participaram 
representantes dos EUA, da Grã-Bretanha, da União Soviética e da China, 
serviu de base para a negociação do texto da Carta das Nações Unidas. 
Foi na sua negociação conclusiva, na Conferência de São Francisco de 
1945, que ocorreu a efetiva inserção dos direitos humanos no que veio a 
ser o texto da Carta da ONU.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Ide ias

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

(55% a 70%)

Ide ias

C12

A inserção  mais  abrangente  dos  direitos  humanos  na  Carta  da  ONU 
ocorreu na Conferência de São Francisco. Deve-se em grande medida aos 
países que não eram tidos como grandes potências e, em especial, aos 
países  latino-americanos  que,  na  Conferência  de  Chapultelpec  (21/2  a 
8/3/1945)  sobre  os  problemas  da  guerra  e  da  paz,  que  a  antecedeu, 
manifestaram a sua intenção de aperfeiçoar  as  propostas do projeto de 
Dumbarton Oaks.

10

C13

Os dois grandes instrumentos de proteção geral são os Pactos aprovados 
pela Assembleia da ONU em 16/12 de 1966: O Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais que entraram em vigor, respectivamente, em 23/3/1976 
e 3/1/1975.

10

C14

Promover e estimular universalmente o respeito aos direitos humanos em 
cooperação  com  as  Nações  Unidas  é  a  obrigação  jurídica  interestatal 
prevista na Carta da ONU.  A Declaração Universal  contém trinta artigos 
antecedidos  por um  preâmbulo.  Estes,  nos  seus  considerandos, 
fundamentam e iluminam as razões que justificaram sua proclamação pela 
Assembleia Geral da ONU. 

5

C15

No  texto  da  Declaração,  a  importância  do  ensino  e  da  educação  na 
promoção dos Direitos Humanos é devidamente realçada. Em síntese, ao 
estabelecer  o  nexo  educação  e  paz,  a  Declaração  endossa  uma  das 
expressões do pacifismo ativo, o voltado para construtivamente atuar sobre 
o  ser  humano  pela  pedagogia.  É  a  definição  do  caráter  da  educação 
direcionada para combater o espírito de intolerância e ódio, existentes entre 
os Estados.

10

C16

A  Declaração  se  contrapõe  à  xenofobia  e  busca  conduzir  a  uma 
uniformidade do regime jurídico do nacional  e do estrangeiro ao afirmar 
que, como pessoa, o estrangeiro goza de iguais direitos aos dos nacionais 
em  matérias  decisivas,  quando  na  situação  de  residente  em  qualquer 
Estado-membro.

5

C17

A Declaração foi qualificada como pórtico do templo dos direitos humanos, 
um templo que pressupõe a dignidade inerente a todos os membros da 
família humana. As quatro colunas desse pórtico são assim definidas: a 
primeira diz respeito aos direitos e liberdades de ordem social; a segunda 
abarca os direitos do indivíduo no seu relacionamento com os grupos a que 
pertence e as coisas do mundo exterior; a terceira coluna é das faculdades 
espirituais,  a  das  liberdades  públicas  e  a  dos  direitos  políticos 
fundamentais;  a  quarta  coluna  é  a  dos  direitos  econômicos,  sociais  e 
culturais.

20

C18

É por conta da complexidade do tema e de seus desafios que se pode dizer 
que são três as  modalidades por  meio  das quais  se estruturou o como 
enfrentar  a  resistência  que  a  realidade  internacional  coloca  para  a 
afirmação planetária dos direitos humanos: promoção, controle e garantia, 
aceitas por convenção pelos Estados signatários.

10

Conclusão Parcial

C19

Ao afirmar,  pela primeira vez em escala planetária,  o papel  dos direitos 
humanos  na  convivência  coletiva,  a  aprovação  pelos  Estados  da 
“Declaração Universal  dos Direitos  Humanos”  pode  ser  considerada um 
evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional.

10

b. A Carta da Organização dos Estados Americanos (O EA)

C20
Era  necessário  adaptar  o  sistema  interamericano  à  nova  realidade 
internacional e, em particular, à estrutura institucional e jurídica criada pela 
constituição da ONU.

5

C21

Em 1868, uma das mais importantes doutrinas do Direito Internacional foi 
gerada no contexto do processo de afirmação da soberania dos Estados 
americanos e ficou conhecida como Doutrina Calvo. Sua doutrina afirmava 
os  princípios  da  imunidade  soberana  em  face  de  intervenções  e  a 
igualdade entre os Estados em termos de direitos.

5

C22
Em  1902,  a  chamada  Doutrina  Drago  caminhou  na  mesma  direção, 
afirmando que a dívida pública não pode gerar uma intervenção armada ou 
a ocupação de territórios americanos.

5

C23 A disputa entre Grã-Bretanha e Estados Unidos por influência na América 
Latina expressou-se em diversos episódios marcantes, entre eles o conflito 
fronteiriço entre Venezuela e Guiana Britânica (1895-1896).

10
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C24

Em  1889,  foi  convocada  em  Washington  a  Primeira  Conferência 
Interamericana.  Participaram  desse  evento  19  países  latino-americanos, 
incluindo  Argentina,  Brasil  e  México.  Durante  a  quarta  Conferência, 
Interamericana, realizada em 1910 em Buenos Aires, O Bureau Comercial 
passou a ser designado União Pan-Americana.

5

C25
Durante  a  VII  Conferência  Interamericana,  reunida  em  Montevidéu  em 
1933,  foi  assinado  o  Pacto  de  Não-Intervenção  e  Inviolabilidade  de 
Territórios (Convenção dos Direitos e Deveres dos Estados).

5

C26

Em  1945,  durante  a  Conferência  Interamericana  sobre  Guerra  e  Paz, 
realizada na Cidade do México, foi assinado o Tratado de Chapultepec, que 
estabelece um mecanismo de resposta coletiva às agressões contra países 
americanos,  assim,  o  conceito  de  segurança  coletiva  é  introduzido  na 
região.

10

C27

A Declaração de São José, produzida durante a VII Reunião de Ministros 
das Relações Exteriores em agosto de 1960, explicitamente faz referência 
ao Discurso da Guerra Fria,  mencionando o perigo da intervenção sino-
soviética e do totalitarismo no continente americano.

5

C28

Ocorreram  até  hoje  quatro  reformas  da  Carta  da  OEA,  ao  sabor  das 
transformações  históricas  das  políticas  regionais  e  internacionais:  O 
protocolo  de  Buenos  Aires  em  1967;  o  de  Cartagena  em  1985;  o  de 
Washington em 1992 e o protocolo de Manágua em 1993.

5

C29

Dois movimentos caracterizam o processo de mudanças ocorrido desde a década 
de 1990: a redefinição do conceito de segurança e a constituição de um paradigma 
democrático robusto. Duas ideias prevalecem: a internacionalização do conceito de 
segurança (ou seja,  o papel do sistema de segurança coletivo, a amplitude dos 
critérios de intervenção, a crescente rede de normas internacionais) e a extensão 
do sistema de segurança coletivo, envolvendo a redefinição das fontes e objetos de 
ameaças.

10

C30

No  caso  da  ONU,  a  lógica  da  segurança  coletiva  é  acompanhada  de 
mecanismos  de  resolução  de  conflitos  pré-estabelecidos.  Diversos 
procedimentos  são  elencados:  negociação,  bons  ofícios,  mediação, 
investigação,  conciliação,  resolução  judicial  e  arbitragem.  Entretanto,  no 
que se refere aos conflitos entre Estados, a ênfase da OEA é dada aos 
mecanismos pacíficos de solução de controvérsias.

5

Conclusão Parcial

C31

Crescentemente,  organizações  regionais,  como  a  OEA,  assumiram  um 
papel relevante na administração da segurança internacional, ou seja, na 
negociação de disputas territoriais, na resolução de conflitos intraestatais, 
na  produção  de  operações  de  paz,  na  criação  de  normas,  regras  e 
procedimentos regionais em cooperação com a ONU.

10

C32  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C33

A “Declaração Universal dos Direitos Humanos” e a “Carta da Organização 
dos Estados Americanos (OEA)”, adotadas em 1948 tornaram-se referenciais 
internacionais  na  aplicação  do  conceito dos  “Direitos  Humanos”  em  nível 
mundial.

20

C34

A Declaração Universal emanou de uma Resolução da Assembleia Geral da 
ONU. Não tinha, portanto, em 1948, a força de uma lei internacional. No 
correr dos anos, por obra da prática internacional, ela foi se transformando 
num  instrumento  normativo  e  num  documento  político  de  grande 
envergadura.

10

C35
A Carta da OEA é o resultado do encontro de processo de caráter mais 
universal, como o desenvolvimento do moderno sistema de Estados, e de 
trajetórias mais específicas, ligadas à história das Américas.

15

C36

A Declaração Universal, desde a sua origem, traçou uma política de direito para o 
desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, pois a Declaração 
Universal teve o mérito de não ser apenas uma reação aos problemas do passado. 
Projetou valorações fundamentais para modelar o futuro, enquanto que a OEA é um 
fórum  relevante  para  a  coordenação  e  negociação  política  no  âmbito 
interamericano. Nesse contexto, a única organização que congrega quase todos os 
países das Américas tem um papel crucial.

15

C37  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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  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. 
   

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)

(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)

Caracterizar  as ações da política externa brasileira, durante os Governos Militares (1964-1985), que contribuíram 
para a inserção do Brasil no cenário internacional.

  1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO
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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

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

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%)

Algumas 
ideias

C1
As ações da política externa brasileira nos Governos Militares (1964-1985), 
redefiniu  a  forma  como  o  Brasil  se  posicionou  nas  relações  de  poder 
mundiais. 

15

C2 A América Latina e o Brasil  sofreram reflexos da Guerra Fria a partir  da 
década de 1960 do século XX.

5

C3 A política  externa  dos  Governos  Militares abandonou  a  Política  Externa 
Independente (PEI).

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  

(80% a 90%)

Algumas
ideias

C5
Ruptura das relações diplomáticas com Cuba (1964) .
A ruptura  com  Cuba  sinalizou  o  rompimento  com  a  política  externa  do 
governo anterior fruto de uma dinâmica interna própria.

5

C6

Ação na República Dominicana (1965) .
O envio de efetivos militares para a composição da Força Interamericana de 
Paz na República de São Domingos demonstrou uma aproximação com os 
EUA.

5

C7 Postura  em  relação  ao  Tratado  de  Não  Proliferação  d as  Armas  
Nucleares (TNP) .
A recusa  em  ratificar  o  (TNP),  em  1968,  caracterizou  uma  posição  de 
destaque do Brasil nas relações de poder mundiais.

20
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8

Expansão do mar territorial (1970) .
O decreto da extensão do mar territorial de 12 para 200 milhas, como uma 
maneira  de  proteger  as  atividades  econômicas,  interesses  políticos  e 
militares, faz o Brasil  enfrentar grande reação internacional,  notadamente 
dos EUA, Japão e URSS.

20

C9

O Tratado de Itaipu (1973) .
Com  a  elaboração  desse  tratado,  foi  possível  a  construção  da  maior 
hidrelétrica do mundo à época, num projeto binacional, consolidando uma 
aliança importante entre o Brasil e o Paraguai.

15

C10

Postura em relação ao Oriente Médio (1973) .
O Brasil  passou a buscar  uma equidistância entre Israel  e os países do 
Oriente  Médio,  denotando  um  posicionamento  independente  brasileiro, 
estreitando vínculos políticos e econômicos.

10

C11

Estabelecimento de relações diplomáticas com a Repú blica Popular da  
China (RPC) . 
Ao estabelecer relações diplomáticas com a RPC em 1974, o Brasil passou 
a cooperar com este país também em termos estratégicos, como forma de 
afirmar sua presença autônoma no cenário mundial. 

15

C12

Aproximação com foros multilaterais latino-american os .
O Brasil  ampliou  suas  relações  em  foros  multilaterais  latino-americanos, 
fortalecendo  as  relações  com  a  Organização  dos  Estados  Americanos 
(OEA) e a Associação Latino - Americana de Livre Comércio (ALALC).

5
 

C13

Aproximação com países platinos e Chile .
Ao estreitar laços com esses países, estabelecendo acordos e tratados, o 
Brasil diversificou suas relações com a região, projetando-se politicamente 
na região.

5

C14
Aproximação com países da América Central e Caribe .
Ao  multiplicar  suas  parcerias  bilaterais,  o  Brasil  deu  relevo  especial  ao 
relacionamento com as nações do continente.

5

C15

Acordo de Cooperação Nuclear com a República Federa l da Alemanha (1975) . 

Marco  na  trajetória  diplomática  do  Brasil,  caracterizando  uma  parceria 
internacional  nova  e  importante,  podendo  capacitar  o  Brasil  a  ter  uma 
indústria nuclear.

20

 

C16
Reconhecimento de  Angola (1975) .
O Brasil,  a ser o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, 
caracterizou uma posição de destaque no cenário internacional.

15

C17
 Denúncia do Acordo Militar Brasil-EUA (1977) . 
A denúncia  do  Acordo  Militar  com  os  EUA denotou  um  posicionamento 
independente do Brasil na comunidade internacional.

15

C18

Estabelecimento do Tratado de Cooperação Amazônico (TCA).
Celebrado  em  julho  de  1978, aproximou  o  Brasil  dos  demais  Estados 
amazônicos,  fortalecendo  a  posição  brasileira  frente  aos  interesses 
estrangeiros na Amazônia.

10

C19

Ação da Política Externa na África .
 Ao condenar o colonialismo e o “Apartheid”, o Brasil se posicionou de forma 
inovadora  em  relação  à  África,  procurando  ampliar  mercados, 
demonstrando maior projeção do país no cenário internacional.

15

C20

Posicionamento em relação as colônias portuguesas n a África . 
O Brasil inovou sua posição perante a África ao reconhecer a independência das 
colônias portuguesas,  iniciando assim uma relação  independente e uma melhora 
evidente nos vínculos com os demais países do continente.

15

C21 Posicionamento em foros internacionais .
O posicionamento do Brasil nos foros internacionais de forma multilateral, abordando 
temas  variados,  buscando  a  instauração  de  uma  nova  ordem  econômica 
internacional,  repudiando  o  colonialismo,  a  discriminação  racial  e  os 
constrangimentos  ideológicos,  inseriu  o  país  de  forma  pragmática  no  cenário 
internacional.

5
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C22

Aproximação com o Japão .
Ao aproximar-se do Japão o Brasil diversificou e estreitou laços com outra 
potência  asiática,  atraindo  investimentos  e  tecnologias,  aumentando  a 
projeção do país no cenário internacional.

5

C23

Aproximação com a Europa Ocidental .
Com relação aos países europeus ocorreu expressiva aproximação, visando 
atrair  investimentos  para  projetos  de  desenvolvimento,  ampliação  de 
mercados e acesso às tecnologias.

5

C24 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)

(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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2014

MÉTODO E CONHECIMENTO
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu ideias  sem ligação de causa e efeito  com o 
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa 
(impessoalidade). 22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme 
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de 
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução 
de questões preconizada na publicação método e nas 
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão do ND COMPREENSÃO 
o  subtítulo  (quando  utilizado)  deve  ser  a  citação 
sintetizada  do  fato.  Após  o  que,  deve  seguir  a 
argumentação  que  sedimenta  a  ideia  apresentada 
(relação de causa e efeito).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não atentou que na questão  do  ND COMPREENSÂO 
NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, exceto quando 
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do 
desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu  introdução  contendo  poucas  ideias 
consideradas válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o 
desenvolvimento. 32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira 
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo 
a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira 
inapropriada.

40
Redigiu  frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil 
compreensão. 50

Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o 
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não  colocou  entre  aspas  palavras  em  idioma 
estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

As observações nesta ficha servirão para a avaliaçã o dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


