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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

HISTÓRIA
                                                             

1  a   QUESTÃO ( Valor 6,0)  

Analisar  o  p a p e l  d o  B r a s i l  n a  i n t e g r a ç ã o  S u l - A m e r i c a n a ,  a  p a r t i r  d e  1 9 8 5  a t é  o s 
d i a s  a t u a i s ,  n a s  e x p r e s s õ e s  e c o n ô m i c a  e  m i l i t a r .       

                                                          
 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

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 Aluno nº
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 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% a15%)

Algumas ideias

C1
A integração sul-americana  é  um assunto atual.  Desde os anos 1970,  o Brasil  tem 
assinado  tratados e acordos internacionais de união e  cooperação com os países da 
região. 

5

C2

O subcontinente sul-americano é composto por 12 países e 7 territórios.  Atravessado 
pela  Linha  do  Equador  e  pelo  Trópico  de  Capricórnio,  possui  a  segunda  maior 
cordilheira do mundo na Região Andina. No vale do Amazonas encontramos a maior 
bacia hidrográfica do mundo, e a região de maior biodiversidade: a floresta Amazônica. 
Na América do Sul são encontradas diversas etnias e línguas diferentes. A miscigenação 
é uma característica  do continente, que teve sua colonização baseada na exploração 
dos recursos naturais. 

5

C3

Depois da Guerra Fria,  a política externa  seguia um cenário  de universalização dos 
regimes políticos e econômicos liberais. As visões eram  de uma “Nova ordem mundial” 
sob  liderança  dos  Estados  Unidos  da  América(EUA),  com papel  mediador  da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e a premissa do “fim da história”.  O Terceiro 
Mundo  caminhava  no  sentido  oposto,  o  do  aumento  da  vulnerabilidade  devido  ao 
aprofundamento das crises sociais e econômicas dos anos 1980.

5

C4

O Brasil,  apesar  da  agenda autônoma,  não escapou da hiperinflação,  estagnação, 
instabilidade  e  pressões da comunidade internacional.  Observa-se a continuidade da 
“sul-americanização”,  a agenda regional  dos anos 70 (regime militar) e que ganhara 
impulso na década seguinte  (Sarney e Alfonsin),  aproveitando a  complementaridade 
econômica e proximidade político-estratégica no Cone Sul. Esta estabilidade continental 
era  percebida  como essencial  para o fortalecimento regional  e  nacional  em meio  à 
vulnerabilidade.

5

C5

As prioridades da política externa brasileira de 1985 até os dias atuais tem intensificado 
a cooperação regional  em diversas áreas  e expressões do poder.  A América do Sul, 
pelas   condições  geográficas  e  históricas,  apresenta  dificuldades  na  integração 
econômica  mundial  de  forma  competitiva.  A  criação  do   Mercado  Comum  do 
Sul(MERCOSUL), em 1991, é um marco na mudança deste processo.

5

C6

A integração da América do Sul é uma alternativa à proposta dos EUA de uma área 
integrada de livre  comércio  na América (ALCA).  Em agosto de 2000, foi  assinado o 
“Comunicado de Brasília” ; em julho de 2001, a “Declaração de La Paz”,  em julho de 
2002 o “Consenso de Guayaquil sobre Integração, Segurança e Infra-Estrutura para o 
Desenvolvimento”;  em  dezembro  de  2004,  a   Declaração  de  Cusco”,  criando 
oficialmente  a Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA);  no final  de 2005 :  a 
“Declaração de Brasília”, e a “Declaração de Montevidéu”, na Sessão Extraordinária da 
Reunião de Chefes de Estado da CASA.

5

C7

Iniciativas como a Comunidade Andina de Nações (CAN), a  Área de Livre-Comércio 
Sul-Americana (ALCSA), a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-
Americana (IIRSA), a CASA e a União de Nações Sul-americanas (UNASUL) permeiam 
diversas  expressões do  poder no esforço de  integração. A cooperação regional  e  o 
envolvimento dos países em termos militares como segurança das fronteiras e ilícitos 
transfronteiriços e ambientais também são assuntos da agenda regional internacional.

5

C8  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. Expressão Econômica

C9

O  projeto  de  integração  sul-americana  se  depara  com  grandes  dificuldades  que 
marcaram desde o seu princípio o próprio MERCOSUL. Os países da região viviam na 
década de 1980, as transições do autoritarismo à democracia, as crises econômicas e 
sociais  e  as  articulações  do  Movimento  Não-Alinhado.  Este  processo  foi  conhecido 
como a “Década perdida”.

5

C10

Em 1985, a economia  brasileira  atravessava  grave  crise.  Tancredo  Neves  foi  eleito 
presidente,  mas  seu  vice  assume  após  seu  falecimento. Foram  lançados  diversos 
planos de estabilização da inflação, altíssima no período, com resultados favoráveis de 
início, mas sem um resultado efetivo. 

5

C11

Durante o governo Collor nos anos 1990, acompanhada por Menem na Argentina, o 
conteúdo das políticas nacionais demonstravam-se alinhadas às reformas do Consenso 
de Washington e aos EUA. Os projetos de integração regional eram a Iniciativa para as 
Américas (IA), o NAFTA (Acordo de Livre Comércio entre EUA, Canadá e México), em 
vigor desde 1994, e a Área de  Livre Comércio das Américas (ALCA),   até hoje sem 
definição.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

C12

 O MERCOSUL encontra seu marco institucional no Protocolo de Ouro Preto (dezembro 
de 1994), o qual reconhece a personalidade jurídica de direito internacional do bloco. 
Caracteriza-se  pelo  regionalismo  aberto,  tem  por  objetivo  não  só  o  aumento  do 
comércio, mas o estímulo ao intercâmbio com outros parceiros comerciais. São estados 
associados a Bolívia,  o Chile,  o Peru,  a Colômbia e o Equador. Guiana e Suriname 
tornaram-se Estados Associados em 2013. Com isso, todos os países da América do 
Sul fazem parte do MERCOSUL.

5

C13
 O MERCOSUL tem por objetivo consolidar a integração política, econômica e social 
entre os países que o integram, fortalecer os vínculos entre os cidadãos do bloco e 
contribuir para melhorar sua qualidade de vida. 

5

C14

 O Presidente Itamar Franco deu continuidade ao MERCOSUL, que possuía conteúdo 
tanto de autonomia quanto de alinhamento.  Novas abordagens foram desenvolvidas, 
que distanciavam a agenda do  eixo  vertical  (EUA),  retomando parcerias  horizontais 
(América do Sul). 

5

C15

Em 1995, este redirecionamento sofreu uma alternância  com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), que havia sido Ministro das Relações Exteriores e Ministro da 
Fazenda, tendo implementado o Plano Real em 94. FHC foi reeleito e permaneceu no 
poder até 2002. O Plano Real, bastante bem sucedido, colocou fim à crise, sustentado 
nas reformas neoliberais.

5

C16

A  América do Sul fez “uma curva à esquerda” no início do século XXI, depois de vários 
anos de perda de capacidade estatal, autonomia e a ocorrência de crises políticas e 
econômicas na maioria dos países. FHC alterou o curso de sua política externa do eixo 
vertical  Norte  para  a  América  do  Sul,   intensificando  o  discurso  da  “globalização 
assimétrica”. Combateu a crise do Mercosul e dos países sul-americanos  partindo  de 
dentro do continente, ampliando a integração do Cone Sul para o contexto regional. Em 
2000, isto levou à Cúpula de Brasília e a criação da IIRSA. 

10

C17

 Além das questões comerciais, iniciativas como a ALCSA, IIRSA, CASA e UNASUL, 
apareceram como forma de  aumentar  a  integração  e expandindo-a  além de  meros 
interesses comerciais, mas também em outras áreas. O Consenso de Buenos Aires, em 
2003,  assinado pelo  presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva e  por  Néstor  Kirchner,  da 
Argentina, afiançava que o bem-estar dos povos constituiria objetivo prioritário de seus 
governos, além de afirmarem a vontade de cooperação bilateral e regional.

10

C18

O Brasil  tem o Produto Interno Bruto(PIB) maior do que o da CAN e do MERCOSUL, 
mas foi a economia latino-americana que menos cresceu nos últimos anos.  O imenso 
desequilíbrio  regional  e  produtivo  brasileiro,  com estagnação  em  regiões  e  setores 
distantes da grande indústria paulista e dos complexos exportadores do agrobusiness e 
dos bancos fez aumentar o atraso  e os custos de produção  em área  essencial  à 
integração da América do Sul como a região amazônica, que tem fronteira  com oito 
países da região.

10

C19

O baixo  investimento  estatal  em  infraestrutura  no  Brasil  e  países  vizinhos,  face  à 
precariedade  da estrutura já existente,  dificulta  viabilizar  o processo de integração 
nacional e regional. O setor privado tem demonstrado interesse em investimentos deste 
tipo.  A  desigualdade  econômica  entre  os  diversos  países  regionais  é  patente, 
principalmente nos setores enérgético e de produção diversificado de bens, dificultando 
o andamento da integração.

5

C20

A melhoria da infraestrutura física e interligação modal no desenvolvimento econômico 
reduz  os  custos  de  transportes  e  reforça  os  pólos  regionais  de  desenvolvimento/ 
distribuição  nos  outros  países,  segundo  as  vocações  das  suas  economias, 
essencialmente em torno dos recursos naturais. A busca de um projeto regional que não 
se limite a aumentar a participação nas atividades do mercado global, o que só reforça o 
setor primário exportador, mas que possa alavancar as economias da região, integraria 
os  mercados   viabilizando  novas  oportunidades  de  industrialização  e  diversificação 
exportadora.

10

C21
No momento existem os esforços para a constituição de uma área integrada através de 
um acordo de livre comércio entre o MERCOSUL e a (CAN) e a formação de Eixos de 
Integração e Desenvolvimento no contexto da (IIRSA).

5

Conclusão Parcial

C22 Desde a década de 80 a prioridade da política externa brasileira tem sido a integração 
sul-americana, com uma pequena inflexão para o eixo Norte durante os anos 90.
A integração da América do Sul requer uma liderança regional que pelo seu porte e taxa 
de crescimento viabilize a expansão dos demais auxiliando a recuperação das áreas 
atrasadas.Além das questões comerciais, iniciativas como a ALCSA , IIRSA  CASA  e 
UNASUL  possuem uma dimensão política e estratégica que ultrapassa a livre troca de 
mercadorias,   complementando  as  economias,  sua  identidade  cultural  e  problemas 
sociais  comuns,  somando  vantagens  nos  setores  energético,  de  infraestrutura  e 
produção de bens.O Brasil  é uma economia que,  através  de sua expansão,  poderá 
exercer  um  efeito  positivo  para  uma  região  integrada,  mas  precisa  equilibrar  suas 
disparidades internas.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

b. Expressão Militar

C23

O Projeto Calha Norte,  planejamento integrado do Governo iniciado  pelo Presidente 
Sarney  em 1985,  decaindo na década de 1990,  tinha como objetivo desenvolver  a 
Amazônia  de forma integrada.  Permitiu  maior  eficiência  das Forças Armadas e uma 
melhor  defesa para o país,  garantindo acesso a áreas estratégicas ou passíveis  de 
ameaças pela abertura, manutenção e consertos de estradas, construção e reparos de 
aeroportos e reformas de quartéis.

10

C24

Entre 1990/1992, Fernando Collor de Mello,  aproveitando a crise, usou tons populistas 
em  sua campanha, propagando a imagem da mudança e modernidade que levariam 
Brasil ao Primeiro Mundo. A implementação do Consenso de Washington e a assinatura 
de  diversos  regimes  internacionais  foram  as  prioridades.  Além  das  consequências 
político-econômicas,  ocorreu  o  desmonte do projeto  de segurança nacional.  Durante 
quase uma década as Forças Armadas foram colocadas como baixa prioridade. 

5

C25

Esta situação começou a mudar em 1998 com a criação do Ministério da Defesa(MD) no 
governo FHC, dando-se início a discussões mais substantivas sobre uma política de 
defesa,  das  relações  civis-militares  e o  reaparelhamento  das  Forças  Armadas,  bem 
como  as questões  regionais  de  segurança  e  à  interligação  das  infraestruturas  de 
energia e transporte no continente.

10

C26

O objetivo do reconhecimento político teve o foco deslocado da concordância  para um 
incremento  de participação,  em particular  na ONU,  tendo  como base a  reforma do 
Conselho de Segurança e a candidatura a um assento permanente. A ação brasileira na 
liderança da operação de paz no Haiti, a mediação via OEA e bilateralmente de tensões 
entre vizinhos como Colômbia, Equador e Bolívia ampliou a integração e inserção do 
Brasil no cenário de defesa regional e internacional.

5

C27

O “Soft Power” que o Brasil possui é um diferencial para ressaltar o seu poder regional 
dentre os outros Estados da América do Sul e para sua liderança na cooperação na 
área  de defesa.  A tradição  de cooperação,  não confrontacionismo e preferência  por 
instrumentos legais,  levaram a adoção de políticas e estratégias de defesa (Política 
Nacional  de  Defesa  –  PDN,  Estratégia  Braço  Forte  –  EBF)  voltadas  para  o 
colaboracionismo com os países do entorno estratégico regional .

5

C28

A incerteza de ameaças recentes na América do Sul dificultava o processo de integração 
militar  e  mesmo desenvolvimento de capacidades nos países da  região.  A partir  de 
1999, com a Lei Complementar 97 e demais instrumentos jurídicos que se seguiram nas 
décadas  vindouras,   ocorreu  a  intensificação  e  a  fundamentação  legal  para  a 
participação  das  Forças  Armadas  na  faixa  de  fronteira  no  combate  a  ilícitos 
transfronteiriços e ambientais.  O crescimento de áreas de fronteira  pela  cooperação 
econômica trouxe como efeito negativo portas de entrada de ameaças transnacionais 
(tráfico de drogas, contrabando de armas, etc). 

10

C29

A  natureza  transnacional  das  “novas  ameaças”  (terrorismo  e  outras)  ampliou  a 
predisposição de cooperação militar regional,  bem como sensibilizou a sociedade da 
necessidade de segurança nas fronteiras para o crescimento econômico e social.
Desde  a  década  de 90,  ampliaram-se  então  as  ações  de  segurança  nas  fronteiras 
(Operação  ÁGATA)  na  área  de  segurança,  exercícios  conjuntos  multinacionais  de 
Defesa externa como a Operação Cruzeiro do Sul (CRUZEX) ou com foco em missões 
de paz e  mesmo a  cooperação  entre  escolas  de  instrução  e  cursos militares.  Esta 
situação, aliada a nova documentação, permitiu ao Brasil se inserir com certo apoio de 
público  civil  e  de  mídia  nas  questões  de  segurança  e  defesa  regionais  com  certa 
proeminência. 

15

 C30

A UNASUL, formada pelos doze países sul-americanos, tem como objetivo construir um 
espaço  de  integração no  âmbito  cultural,  social,  econômico  e político,  priorizando o 
diálogo, as políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o financiamento e o 
meio ambiente,  entre  outros,  com vistas  a eliminar  a  desigualdade socioeconômica, 
alcançar a inclusão social, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no marco do 
fortalecimento  da  soberania  e  independência  dos  Estados.  Na  expressão  militar  se 
destaca a criação de um conselho de defesa assim como a coordenação de acordos em 
diversas áreas. 

10

C31

Apesar da establidade externa da América  do Sul na maioria das questões de defesa e 
segurança, existe instabilidade interna e fronteiriça que precisa ser equalizada. A Escola 
Sul-Americana de Defesa (ESUDE), parte da UNASUL que tem como objetivo formar 
quadros especializados em Defesa e Segurança Regional visa a formar civis e militares 
para as políticas de Defesa da UNASUL. A construção de uma visão sul-americana de 
defesa permitiria a região uma maior capacidade dissuasória frente a outros países, 
reduzindo  a  assimetria  existente  entre  os   países  membros  na  área  de  defesa  e 
segurança, amortizando também as disputas de ordem variada, existentes entre alguns 
países da região.

10

C32
Os projetos estratégicos do Exército Brasileiro(EB), pela fabricação de Material de Emprego Militar 
(MEM),  inclusive  de  uso  dual,de  interesse  de  outros  países  regionais,  e  pelo  Sistema  de 
Monitoração de Fronteiras (SISFRON) , tem contribuído na estabilização e integração militar.

10

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.
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Conclusão Parcial

C34

A integração sul-americana necessita  de estabilidade e segurança,  particularmente 
nas suas áreas de fronteira, onde o incremento comercial das últimas décadas, os 
ilícitos transfronteiriços e ambientais e as novas ameaças ampliaram a instabilidade.
 O Brasil,  com sua expressiva capacidade militar regional, vem ampliando desde a 
década de 80 sua capacidade de promover esta estabilidade mediante a cooperação 
militar  e  instrumentos  legais  para  atuação  das  Forças  Armadas,  bem  como 
promovendo uma política cooperativa de defesa.
A criação  da  UNASUL e  do  Conselho  de  Defesa  se  articula  como  um  esforço 
sulamericano  para  produzir  consensos  e  institucionalizar  a  reciprocidade  e 
aproximação regional para que os países possam, de maneira articulada, tratar dos 
seus  problemas específicos,  sem a participação das demais potencias  do sistema 
internacional. Os projetos estratégicos do EB, e a indústria de defesa brasileira, por 
meio  de  MEM,  inclusive  de  uso  dual,  tem incrementado  a  integração  militar  sul-
americana, permitindo maior monitoramento e controle das fronteiras pelos projetos 
em curso.

10

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C35

A integração sul-americana  é  um assunto atual, mas não é, contudo, realidade nova, 
corresponde a projetos antigos. O papel do Brasil na integração sul-americana é grande 
desde a década de 1980, decorrente de uma agenda de relações internacionais que 
prioriza este vetor.

10

C36

O Brasil esteve presente desde o início nas relações internacionais, acordos e tratados 
que visavam a integração sul-americana. A partir da década de 80 diversas  iniciativas, 
instrumentos jurídicos  e programas estratégicos foram adotados pelo governo  até os 
dias de hoje.

10

C37

A Lei  complementar  Nr  97,  de 1999,   e  a  legislação  subsequente,  possibilitaram a 
atuação das Forças Armadas com poder de polícia em área de fronteiras e outras áreas, 
auxiliando na estabilização da segurança em relação aos vizinhos.  As novas ameaças 
desafiam a América do Sul a obter uma maior coordenação na área da segurança de 
modo que é possível perceber, nos últimos anos, a evolução dessa coordenação com a 
criação de arranjos sub-regionais nas questões de segurança e que tem havido forte 
participação do Brasil neste processo.

15

C38

O planejamento estratégico do EB desde os anos 80 relativo à defesa  na amazônia 
capilarizou e ampliou a presença do Estado.  Os projetos estratégicos do EB são uma 
ferramenta  que permite  a cooperação militar  pela  aquisição de material  (blindados, 
armamento,  MEM  de  emprego  dual  etc),  troca  de  informações  e  estabilização  da 
fronteira mediante monitoramento e ações (SISFRON), integrando as duas expressões 
do poder .

10

C39

O papel do Brasil na integração sul-americana desde 1985 tem sido muito importante, 
grande e decisivo. Na área econômica para a estabilização regional devido a impulso a 
diversos  projetos  de  infra-estrutura,  transporte,  comunicações  e  energia,e   na  área 
militar pela perspectiva de cooperação e ações estabilizadoras na fronteira. O Brasil é 
uma potência regional e dentro da sua história pode ser caracterizado como um país 
pacifico.  Por  essas  características  é  um  país  onde  se  encontra  as  melhores 
condicionantes para liderar a cooperação na área de defesa e econômicas na região 
sul-americana.

15

C40
Entretanto, é necessário que se atenue as discrepâncias e desigualdades internas e 
externas nas duas expressões do poder para o melhor andamento da integração sul-
americana.

10

C41  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. 
   

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 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Caracterizar  a independência dos Estados Unidos da América (EUA-1776), nas expressões econômica, política e 
psicossocial, destacando  sua influência no cenário mundial  até o século XIX.

 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

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
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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

    Introdução   
(10% a 20%)

 Algumas 
idéias

C1

Em  1776,  as  colônias  inglesas  da  América  do  Norte  tornaram-se  independentes. 
Formadas  a  partir  do  século  XVII,  eram  divididas  em  13  colônias.  No  Norte 
predominavam pequenas propriedades rurais cultivadas por colonos livres, e,  no Sul, 
grandes fazendas com escravos trazidos da África.

5

C2
O crescimento populacional e a expansão da riqueza foram fatores para a eclosão da 
revolução  por  propiciarem  o  surgimento  de  poderes  políticos  locais  independentes, 
dificultando  a governabilidade das colônias pelos ingleses.

5

C3

 A Revolução Inglesa do século XVII, manifestação da crise do Antigo Regime e da forma 
absolutista  de governo,  criou condições para o  desenvolvimento do capitalismo e da 
Revolução Industrial no século XVIII. Permitiu o surgimento de uma burguesia mercantil 
e outros fatores para a independência das colônias na América. 

5

C4

 As mudanças sociais decorrentes da Revolução inglesa de 1648 disponibilizaram mão 
de obra para o trabalho assalariado em grande escala (ex-camponeses) e a expansão 
comercial e marítima garantida pelo Ato de Navegação. A colonização das Américas foi 
uma das consequências desta  expansão marítima.

5

C5

Em  períodos  anteriores  à   independência  dos  Estados  Unidos  da  América(EUA),  a 
Europa  viveu  o  Renascimento,  o  Barroco  e  o  Iluminismo,  caracterizados  pela  visão 
racionalista do mundo, em detrimento da expressiva presença da religiosidade. Muitos 
colonos  foram  para  a  América  do  Norte  em  busca  de  liberdade  religiosa,  social  e 
econômica, negadas pelo absolutismo europeu. A revolução americana e o processo de 
independência  tiveram  um  significado  que  ultrapassou  as  fronteiras  do  continente 
americano.

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   
(80% a 90%)

Algumas
ideias

a .Expressão econômica

C7

SISTEMA ECONÔMICO
As colônias inglesas na América do Norte tinham significante autonomia e prosperidade, 
devido  ao  frouxo  cumprimento  das  imposições  metropolitanas  como  leis  e  tributos, 
desenvolvendo   uma sociedade  ciente  de  sua  liberdade  e  próspera   política  quanto 
economicamente.  Contribuiu  para  a  percepção  de  que  a  pouca  intervenção 
governamental seria favorável ao sistema econômico.

10

C8

CIRCULAÇÃO ECONÔMICA
A implantação de regulamentações e leis como a Lei do Selo e a Lei do Chá  catalisaram 
as  insatisfações,  mobilizando  a  resistência  contra  os  ingleses.  Estas  manifestações 
mostraram que leis e impostos extorsivos poderiam ser contestados.

10

C9

PROCESSO DE PRODUÇÃO
 Os  ideais  liberais  políticos  e  econômicos  proliferavam  nas  Colônias,  longe  do 
intervencionismo metropolitano. O livro  A Riqueza das Nações, de Adam Smith, é de 
1776. A independência possibilitou a aplicação destes princípios em uma nova nação, 
permitindo que o século  XVIII  deixasse como legado a Revolução industrial,  abrindo 
caminho para o capitalismo industrial moderno.

10

C10

INSERÇÃO INTERNACIONAL
A lei de navegação e outras medidas metropolitanas limitavam o comércio das colônias 
pelo pacto colonial. Os protestos que culminaram com a independência permitiram que 
outras colônias lutassem pelo direito de livre comércio e estabelecendo este princípio 
para a inserção internacional de outros atores na economia mundial.

5

C11

DEMOGRAFIA E RECURSOS HUMANOS
Muitos colonos profissionalmente qualificados vieram das Ilhas britânicas e dos Países 
Baixos. Os aspectos religiosos destes povos, como citado em “a ética protestante e o 
espírito do capitalismo”, de Max Weber, permitiram o aparecimento de uma ordem social 
baseada em direitos individuais e mobilidade social.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o   
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
A ética protestante e autonomia colonial permitiram liberdade de pensamento e prática 
científica afastadas das interferências do Estado, dissociadas de conceitos como usura e 
outras restrições religiosas. Isto possibilitou avanços científicos, como as descobertas de 
Benjamim Franklin. As idéias do “faça-você-mesmo” e do “self made man” contribuíram 
para  que  o  empreendedorismo  individual  alavancasse  a  ciência  e  tecnologia  na 
sociedade ocidental nos séculos vindouros.

10

C13

SERVIÇOS
A autonomia  colonial  e  as  boas  condições  econômicas  possibilitaram  a  inciativa  de 
prestação  de  serviços.  A  diversificação  econômica  entre  Norte  e  Sul  alimentou  a 
demanda  interna,  a  distância  da  metrópole  estimulou  a  livre  iniciativa,  princípio  de 
comércio do pensamento econômico liberal oposto à regulação estatal excessiva.

10

b. Expressão Política

C14

CONDICIONAMENTO HISTÓRICO
A guerra dos Sete Anos (1754-1763) entre França e Inglaterra, gerou dívidas para os 
colonos. Além de cumprir as Leis de Navegação de 1651, criaram-se vários impostos: Lei 
do Açúcar e a Lei da Moeda (1764); Lei do Aquartelamento e a Lei do Selo  (1765). 

10

C15

Os colonos, cidadãos britânicos sob a proteção da Carta  de  Direitos  inglesa,  não 
poderiam  ser  tributados  pelo  Parlamento  uma  vez  que  lá  não  havia  quem  os 
representasse (princípio britânico da representatividade), gerando protestos. Em  1773, o 
Parlamento  aprovou  a  Lei  do  Chá. Novos boicotes e motins , como a Festa do Chá de 
Boston,1774, influenciaram a visão de que indivíduos de um Estado, seja na colônia ou 
metrópole,  merecem  representatividade,  visão  adotada   em  outros  processos  de 
independência ao redor do mundo até o Séc XIX.

15

C16

SITUAÇÃO GEOPOLÍTICA
Desejava-se  o  retorno da  autonomia,  mas  dentro  do  Império.  Posteriormente,  a 
independência  pareceu o  meio  mais  efetivo  da  proteção  dos interesses coloniais, 
apelando-se para o conflito armado. Em 1783 (Paz de Paris), a Inglaterra reconheceu a 
independência,  emergindo a  primeira  república  no  Novo  Mundo,  sob o  princípio  da 
liberdade e antecipando ideais da Revolução Francesa de 1789.

15

C17

SISTEMA JURÍDICO
O Parlamento aprovou as Leis Coercitivas, tendo, na visão dos colonos, usado um poder 
despótico da monarquia inglesa contra os interesses coloniais, gerando o sentimento de 
não  pertencimento  ao  Império  Britânico.  Estas  leis,  ao  invés  de   terem   o  efeito 
repressivo,  despertaram   a   união   e   a  solidariedade  das  demais  áreas  coloniais, 
fortalecendo o ideal republicano de que os legisladores deveriam ser árbitros imparciais 
das disputas entre os indivíduos e mesmo o Estado.

10

C18

A Declaração  de  Independência  dos  Estados  Unidos,  de  1776,  é  uma  referência 
fundamental  no  processo  de  elaboração  e  sedimentação  dos  direitos  humanos, 
reforçada pela Constituição americana de 1787 e pela Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e do Cidadão de 1789 (Revolução Francesa). São os grandes fundamentos 
do que veio a ser discutido depois em termos de direitos humanos.

10

C19

ESTADO
A Declaração de Independência  (4  de Julho  de 1776),   construiu uma federação de 
estados  com  grande  autonomia.  George  Washington  e  Thomas  Jefferson  foram 
importantes nestes processos. O direito à independência e à livre escolha de cada povo 
e pessoa foi definido como inalienável, embasando a autodeterminação dos povos.

10

C20

PODERES
John Locke e o  “Tratado sobre o  governo”  tiveram grande influência  no conceito  do 
Estado Americano. Uma constituição política (a primeira da História mundial)  consignou 
os direitos individuais dos cidadãos,  definiu os limites dos poderes dos  estados e do 
governo  federal,  estabelecendo equilíbrio  entre  os  poderes  legislativo,  judiciário  e 
executivo. O Pensamento liberal na esfera política foi disseminado posteriormente pelo 
mundo  por  estes  exemplos,  reforçando  o  ideário  da  separação  de  poderes  de 
Montesquieu (“O espírito das leis”).

15

C21

SISTEMA POLÍTICO
Apesar  de  não  serem  democratas  no  sentido  moderno,  criou-se  uma  aristocracia 
diferente da nobreza hereditária. O republicanismo instaurado não é somente uma forma 
de governo, mas de vida, ideais e valores. A Revolução desafiou princípios fundamentais 
da monarquia (hierarquia, laços de sangue, patriarcalismo e relações de dependência), 
deixando o legado do republicanismo e a difusão do liberalismo político e econômico. A 
democracia  representativa  adotada  posteriormente  em  vários  países  e  continentes 
distintos é um legado conquistado com a revolução Americana.

15

c. Expressão Psicossocial

C22

CULTURA
A independência mudou não apenas a sociedade americana da época mas também as 
estruturas  políticas,  administrativas  e  mentais  contemporâneas,  como  o  pensamento 
racional e o pensamento liberal na esfera política durante a consolidação dos Estados 
nacionais até o século XIX.

10
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C23

DINÂMICA ESTRUTURAL DA SOCIEDADE
As  mudanças   fizeram  os  americanos  se  sentirem  mais  iguais,  contribuindo  para  a 
valorização  do  homem comum.  O  sucesso  norte-americano  foi  descrito  como tendo 
influenciado a Revolução Francesa (1789) e as subsequentes revoluções na Europa e 
América do Sul. Os pensamentos iluministas influenciaram o novo governo americano e 
foram exemplos utilizados nos processos de independência e consolidação dos Estados 
Nacionais até o século XIX.

15

C24
Embora não tenha produzido muitos efeitos imediatos, a ideia de igualdade republicana 
levou  ao  questionamento  da  escravidão,  influenciando  ao  redor  do  mundo  que  se 
concebesse o fim da escravidão como pleito universal. 

10

C25

NÍVEL DE BEM ESTAR DA SOCIEDADE
A luta colonial se  tornou  pelos  direitos  universais  do homem, tornando a  Revolução 
Americana  tão  marcante  na  história  do ocidente, uma causa de liberdade para a 
humanidade. A declaração tinha em suas palavras iniciais a igualdade entre todos os 
homens e a universalização os  direitos  à  vida,  liberdade  e  busca da felicidade, não 
se  tratando  mais  de  uma revolução colonial simplesmente, mas de um modelo a ser 
seguido mundialmente.

15

C26 Outras ideias julgadas pertinentes. 

Subtotal – CONHECIMENTO 240

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
AL(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.

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. 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 escores = Nota 4,00) 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 – 2015
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).


