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1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

“No sentido estrito, a arte da guerra é pois a arte de saber utilizar no combate determinados recursos, e não saberíamos designá-la 
de outro modo senão chamando-lhe “condução da guerra”. Por outro lado, é verdade que a arte da guerra, no seu sentido mais 
amplo, engloba todas as atividades que a guerra suscita; por conseguinte, toda a criação das forças armadas, ou seja: o 
recrutamento, o armamento, o equipamento e o treino.” (CLAUSEWITZ, 2010, p.92). 
 
 Analisar as campanhas francesas durante as guerras revolucionárias (1792-1799) e napoleônicas (1800-
1807), destacando os princípios de guerra empregados e concluindo sobre as inovações na Arte da Guerra na 
Europa. 

 
1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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 

Desenvolvimento 
 
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 

 Conclusão 
(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  

 Aluno nº 
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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  

 
2. CONHECIMENTO 

TOTAL: 300 (trezentos) escores 
                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema 

 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 
 * 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” (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 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 As campanhas francesas, tanto no período revolucionário como na era 
napoleônica, foram repletas de ensinamentos para a Arte da Guerra. 10  

C2 Da Batalha de Valmy, em 1792, até a paz de Tilsit, em 1807, o equilíbrio de 
poder na Europa Westfaliana foi abalado com o surgimento da “Grande Guerra”. 5  

C3 

A Arte da Guerra recebeu grande contribuição de Clausewitz em sua obra “Da 
Guerra”, onde o autor materializou suas observações das batalhas travadas por 
Napoleão Bonaparte contra os exércitos profissionais da Europa (Prússia, 
Rússia, Áustria, Espanha, Portugal, Suíça e Inglaterra). 

5  

C4 Os princípios de guerra tornaram-se universais na obra do Barão de Jomini, a Arte 
da Guerra, onde o autor buscou a transformação da guerra em ciência. 5  

C5 

A seguir, serão analisadas as campanhas francesas durante as guerras 
revolucionárias (1792-1799) e napoleônicas (1800-1807), destacando os 
princípios de guerra empregados e concluindo sobre as inovações na Arte 
da Guerra na Europa. 

5  

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.   
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-

RES 
ESC 

ALUNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Id e i a s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. A campanha francesa durante as guerras revolucionárias   

C7 
A sustentação armada inicial da Revolução Francesa foi feita pela Guarda Nacional 
de Paris, embrião do Exército Revolucionário. Esta nova organização militar 
passaria a complementar as Forças Armadas nacionais, interna e externamente, 
sendo adotada por outras nações de maneira distinta. 

5  

C8 

Em Valmy, em 20 de setembro de 1792, o exército nacional posicionou as tropas e a 
artilharia em local apropriado, tendo os Generais Doumouriez e Kellermann 
ameaçado as linhas de comunicações prussianas fazendo os mesmos desistirem de 
invadir Paris, provando assim serem capazes de defender o novo regime de 
ameaças externas. 

5  

C9 

O exército prussiano, surpreendido, foi obrigado a combater em Valmy com a frente 
invertida, e a artilharia bem posicionada do exército francês afastou a aproximação 
da infantaria, obrigando a retirada da Prússia pela ameaça às suas linhas de 
suprimento. Desta forma, o exército revolucionário valeu-se da manobra e da 
surpresa para derrotar o inimigo, posicionando-se em locais que deram vantagens a 
um exército mais fraco sobre o mais forte.  

5  

 
 

C10 
 
 

Com a Formação da Primeira Coligação de forças contra a França (Inglaterra, 
Áustria, Prússia, Espanha, Holanda, Sardenha e Rússia), esta foi atacada por 
diversas frentes (Países Baixos austríacos, Reno e Toulon). Para fazer frente a 
essas ameaças, algumas medidas foram tomadas: a Lei do Amálgama, de 1793, 
que mesclou o velho batalhão de tropas regulares ao novo batalhão de voluntários, 
o levée em masse, de 1793, como uma grande lei de mobilização nacional; e a Lei 
Jourdan, de 1798, que instituiu o serviço militar obrigatório para os jovens entre 18 e 
24 anos, garantindo a formação de grandes contingentes nas campanhas de 
Napoleão. Assim, técnica, entusiasmo e número marcaram as inovações na Arte da 
Guerra, notadamente no quesito mobilização nacional, com o surgimento do 
soldado-cidadão e da nação em armas. 

 
10  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Id e i a s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C11 

A batalha de Jemappes (1792), após Valmy, foi a primeira ofensiva francesa 
contra a coligação. Com efetivos superiores, juntando tropas de voluntários, 
o exército regular e a guarda nacional, o Gen Dumouriez (francês) soube 
manobrar suas tropas e artilharia para ganhar aquela posição importante na 
conquista dos Países Baixos austríacos. As ações ofensivas, que se 
iniciaram a partir desta batalha, e o princípio da massa, pela superioridade 
numérica francesa, foram fatores determinantes neste episódio. A França 
passou à campanha para estabelecer suas fronteiras naturais, alargando o 
campo de batalha para além do seu território. Tal estratégia seria um marco 
na Arte da Guerra pelo surgimento da “Grande Guerra” e da expansão da 
estratégia, ao se empregar a guerra como instrumento da política. 

 
5  

 
C12 

Em Toulon (1793), uma força contrarrevolucionária apoiada pela Inglaterra, 
Espanha, Reino de Nápoles e Reino da Sardenha foi derrotada pelas tropas 
francesas. Tendo que se contrapor a uma praça fortificada e apoiada por 
tropas navais, Napoleão apresentou um plano para ocupar as posições de 
artilharia de uma das penínsulas que tinha domínio sobre a entrada do 
Porto de Toulon, evitando uma ação frontal e ameaçando as frotas inimigas 
para forçar a rendição. Da estratégia indireta apresentada por Bonaparte foi 
responsável pela derrota da coligação, ao utilizar os princípios da economia 
de meios e da manobra, cercou as frotas inimigas com artilharia, forçando 
uma retirada com o mínimo de baixas do lado francês. 

5  

C13 

Esta primeira operação onde Napoleão começou a se destacar, apresentou 
as inovações da Arte da Guerra que caracterizariam suas ações futuras: 
colocar o inimigo em uma posição insustentável que o obrigasse a se 
render ou a lutar em condições desvantajosas além do emprego maciço da 
artilharia. 

10  

C14 

A derrota da frota naval francesa ancorada no Porto de Toulon pela frota 
britânica impôs o domínio marítimo do mediterrâneo aos britânicos. Tal 
superioridade marítima se transformaria na base da estratégia naval e 
econômica britânica para enfraquecer a França. Cortando as linhas de 
comunicações marítimas e financiando os movimentos antifranceses no 
continente, a Inglaterra enfraqueceu o esforço de guerra francês a longo 
prazo. Assim, a estratégia teve suas possibilidades alargadas com o 
componente econômico e com a importância do poder naval para a Arte da 
Guerra.  

5  

C15 

Na primeira campanha da Itália, Napoleão foi nomeado comandante do 
Teatro de Operações, tendo a missão de reverter a situação em que se 
encontravam as tropas francesas (30.000 homens), espremidas na Riviera 
genovesa entre Gênova e Nice. Mais ao Norte dos Apeninos, se 
encontravam os piemonteses e austríacos (80.000 homens), barrando os 
passos montanhosos que davam acesso às planícies do Norte da Itália. 

5 
  

C16 

Napoleão convergiu três divisões, por eixos distintos, para a região de 
Carcare, tendo como objetivo Ceva, ponto de junção dos dois adversários. 
Bateu as tropas austríacas em Dego, fazendo os mesmos recuarem. Após 
isso, investiu em Ceva contra os piemonteses, dividindo o dois exércitos. Tal 
manobra permitiu empurrar os piemonteses de Ceva para Mandovi e 
ameaçar Turim, capital do Piemonte. O que se seguiu foi a rendição dos 
piemonteses e a concentração de forças sobre os austríacos. Vê-se nessa 
batalha os princípios da economia de forças em frentes secundárias e o 
emprego da massa sobre um ponto importante do dispositivo inimigo, na 
maioria das vezes, tendo como objetivo o ponto de junção das tropas. 

10  

 
C17 

As inovações na Arte da Guerra, ocorridas no século XVIII, quanto a organização de 
Divisões de Exército (DE) autônomas possibilitaram a execução de tais manobras 
(posição central), pois essas estruturas ganharam mais flexibilidade e mobilidade, 
permitindo a execução de manobras mais complexas. 

10  

 
C18 

Fazendo frente aos austríacos, Napoleão, após desviar-se das posições de 
Valenza e deslocar-se até Piacenza para realizar a travessia do rio do Pó, 
contornou todas as possíveis posições onde os austríacos poderiam 
oferecer resistência. Ao ameaçar suas linhas de comunicações em Milão, 
Bonaparte obrigou os austríacos a se abrigarem em Mântua. Tal fato, 
colocou as tropas inimigas em situação de desvantagem em relação aos 
franceses. 

 
5  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Id e i a s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C19 

Utilizando este reduto como isca para atrair os demais exércitos austríacos 
que vieram em socorro, e adotando o dispositivo de expectativa estratégica, 
uma formação protetora aberta que, ao receber um impacto, concentra toda 
sua força sobre o ponto de pressão, Napoleão derrotou as tropas 
austríacas. Após a rendição de Mântua, foi celebrada a Paz de Leoben, em 
18 de abril de 1797.  

5  

C20 

Mais uma vez o emprego dos princípios de guerra da ofensiva, da manobra 
e do objetivo contribuíram para o sucesso francês e para a inovação da Arte 
da Guerra. Por intermédio dos dispositivos de expectativa e pela busca da 
batalha decisiva, a estratégia militar ganhou novos contornos. 

5  

C21 

A investida francesa no Egito visou enfraquecer a Inglaterra, atacando 
pontos vulneráveis do seu poderio e bloqueando seu comércio com a Índia. 
Na Campanha do Egito (1798) viram-se, pela primeira, as estratégias 
militares ocidentais e orientais se contraporem nas batalhas entre franceses 
e mamelucos. As formações francesas com linhas triplas de atiradores 
dizimaram as cargas da cavalaria mameluca. As cidades fortificadas do 
Egito não resistiram às apuradas técnicas de contra-sítio francesas, onde a 
artilharia era concentrada sobre um ponto e quando a brecha era aberta, a 
infantaria alargava a mesma e toda a defesa se desequilibrava.  

10  

C22 

Apesar da conquista da cidade do Cairo por Napoleão, a França teve sua 
frota naval destruída pelos britânicos na batalha naval de Abukir. Esta 
batalha contribuiu com o implemento das manobras navais, modificando a 
tradicional abordagem em linha pela manobra para cercar as embarcações 
inimigas, empregando colunas contra as tais formações para abrir brechas 
no dispositivo e envolver o oponente, batendo o mesmo por diversos 
ângulos. 

5  

 Conclusão Parcial   

C23 

Conclui-se parcialmente que a campanha francesa durante a fase 
revolucionária, 1792-1799, teve amplo reflexo na Arte da Guerra, 
principalmente por ter sido o trampolim para a ascensão de Napoleão como 
líder militar, tendo este contribuído para o desenvolvimento dos princípios 
de guerra e para o emprego eficaz das inovações na organização militar e 
no armamento. 

10  

 b. A campanha francesa durante as guerras napoleônicas   

C24 

A formação da Segunda Coligação (Inglaterra, Rússia, Áustria, Turquia, 
Portugal, Nápoles e o Papado) acelerou a vinda de Napoleão do Egito. Ao 
chegar, derrubou o Diretório e assumiu o poder como Cônsul e, depois, 
como Imperador, marcando o início da era napoleônica, não mais 
subordinado ao Comitê da Salvação Nacional e empreendendo sua própria 
estratégia. 

5  

C25 

Em socorro às tropas francesas na Itália, que novamente se encontravam 
espremidas na Riviera genovesa, Napoleão preparou uma força principal de 
40.000 homens para intervir no Teatro de Operações Italiano. Nesta 
segunda campanha da Itália, Bonaparte, atravessando os Alpes, realizou 
um grande envolvimento das tropas austríacas, cortou suas vias de 
suprimentos, empregando o bloqueio estratégico, dividiu as tropas inimigas, 
por intermédio da manobra em linhas interiores, e saiu-se vitorioso na 
histórica batalha de Marengo. 

5  

C26 

Esta vitória obrigou os austríacos a se retirarem da Lombardia e encerrou a 
guerra da Segunda Coaligação. Franceses e ingleses celebraram a Paz de 
Amiens (1802), assim, Napoleão teve êxito ao empregar a guerra como 
instrumento da política, conseguindo alcançar suas fronteiras naturais ao 
submeter Itália, Suíça, Holanda e a Espanha. 

 
5 
 

 

 
C27 

Depois de alguns anos de paz, Napoleão retomou a ofensiva em 
decorrência da formação da Terceira Coligação (Inglaterra, Rússia, Áustria, 
Suécia, Nápolis, Portugal e Turquia) e, em 1805, prestes a realizar uma 
grande operação de desembarque contra seu principal inimigo, a Inglaterra, 
deslocou 200.000 homens de Boulogne, nas proximidades do Canal da 
Mancha, para o Teatro de Operações do Reno ao perceber a aproximação 
das tropas austríacas nesta região.  

5 
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Id e i a s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C28 

Realizando uma ampla manobra, Napoleão empreendeu um grande 
envolvimento pelo flanco Norte dos austríacos. Repetindo a manobra 
realizada na 2ª Campanha da Itália, lançou tropas para realizar a barragem 
estratégica das linhas de suprimento inimigas, e, dada a superioridade 
numérica, destacou outra tropa móvel sobre a retaguarda do oponente, 
obrigando o mesmo à rendição em Ulm. 

5  

C29 

A grande vitória terrestre de Ulm foi eclipsada pela derrota das marinhas 
francesa e espanhola perante a marinha inglesa na Batalha de Trafalgar, 
uma das maiores batalhas navais da história. As pesadas perdas impostas 
pelo Almirante Nelson garantiram à Inglaterra a superioridade naval no 
Mediterrâneo. Tal derrota imposta à França foi responsável pelo 
estabelecimento do bloqueio continental (1806), que obrigou os países da 
Europa a fecharem seus portos aos ingleses. Desta forma, a expressão 
econômica e o poder naval começaram a influenciar a Arte da Guerra pelas 
vantagens estratégicas obtidas com seus empregos. 

10  

C30 

A velocidade com que as tropas francesas se deslocavam era superior à de 
seus oponentes, 120 passos por minuto contra os tradicionais 70 passos 
por minuto. Tal diferença deu significativa vantagem às tropas francesas, 
pois combinava massa com velocidade, resultando em força superior à de 
seus rivais. 

5  

C31 

Quanto à logística, as tropas de Napoleão alimentavam-se da guerra. A 
prática da requisição foi necessária para alimentar o grande exército e a 
dependência dos depósitos de suprimentos em posse do inimigo contribuiu 
com o entusiasmo francês para cair sobre sua retaguarda e se apoderar de 
sua logística. De outra forma, morreriam de fome. 

10  

C32 

Após a batalha de Ulm, Napoleão lançou-se sobre os austro-russos. O 
grande efetivo de Napoleão tornou-se, pela primeira vez, um empecilho à 
sua manobra, pois o terreno dava pouco espaço para empreender um 
ataque indireto. Os aliados ocuparam uma posição defensiva natural à 
margem do Inn para ganhar tempo e reunir as demais tropas aliadas que 
vinham da Itália e oferecer, assim, maior resistência a Napoleão. 

5  

C33 

Com a finalidade de evitar a junção dos aliados com as demais tropas 
austríacas que vinham da Itália, Napoleão tomou a iniciativa, empurrando 
os austro-russos para Leste ao mesmo tempo em que, manobrando sobre a 
margem Norte do Danúbio, ameaçou suas linhas de comunicações, 
fazendo os mesmos recuarem até suas fronteiras em Olmutz.  

5  

C34 

A iminente entrada da Prússia no conflito demandava que a França 
submetesse os russos o mais rápido possível. Assim, Napoleão fez uso de 
alguns estratagemas para induzir a Rússia ao ataque, apresentando-se 
mais fraca do que era de verdade no campo de batalha e enviando 
“mensageiros de paz” ao Czar e ao Imperador austríaco, sugerindo uma 
solução pacífica por fraqueza de meios. Ao morder a isca e esticar sua ala 
esquerda, os aliados, surpreendidos, foram divididos e batidos por partes a 
Oeste da vila de Austerlitz, na histórica “Batalha dos Três Imperadores” que 
custou aos aliados um terço dos seus efetivos e retirou a Áustria da guerra. 
Deu-se o fim da Terceira Coligação com a Paz de Presbourg. 

5  

C35 

Após Austerlitz, o Exército de Napoleão estacionou ao Sul da Alemanha, dando 
suporte a então criada Confederação do Reno, pondo fim ao Sacro Império 
Romano-Germânico. Com a formação da Quarta Coligação (Inglaterra, Prússia, 
Rússia e Suécia), a Prússia resolveu entrar na guerra, posicionando defensivamente 
suas divisões atrás da floresta montanhosa da Turíngia e enviando um ultimato ao 
Imperador francês. Napoleão, sem perda de tempo e confiando em sua 
superioridade numérica, lançou seu “Grande Exército” cegamente em busca do 
contato com as tropas prussianas. 

5  

 
C36 

As forças de Napoleão eram divididas em Corpos de Exército e marchavam 
adotando a formação que ficou conhecida como “Batalhão Quadrado”. Tal 
estrutura, desdobrada em três eixos de deslocamento, com duas divisões 
em cada eixo e uma reserva composta pela Guarda Imperial e pela 
Cavalaria, guardando entre si uma distância que poderia ser vencida em 
menos de uma jornada de marcha, permitiu um maior número de 
possibilidades de manobra.  

 
10  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Id e i a s  

 
 
 
 
 
 
 

C37 

As tropas prussianas, embora adotassem a Divisão de Exército, não foram 
capazes de absorver toda a inovação da Arte da Guerra experimentada pela 
França. Seus efetivos profissionais limitados e sua dificuldade de 
mobilização, aliados a uma estrutura logística pesada e dependente dos 
trens de suprimento e dos depósitos limitaram seu movimento e sua 
permanência em longas campanhas. 

5  

C38 

O sistema de estado-maior desenvolvido pelos franceses permitiu o 
profundo conhecimento e estudo do terreno e sua atualização por 
intermédio da confecção e impressão de cartas topográficas atualizadas. A 
emissão de ordens em tempo hábil para a execução e condução das 
operações, viabilizada por esse sistema, imprimiu ao exército francês uma 
vantagem considerável, tendo em vista que as tropas inimigas, muitas das 
vezes, recebiam as ordens de ataque poucas horas antes do combate, 
inviabilizando a preparação adequada. 

10  

C39 

As batalhas gêmeas de Iena e Auerstaedt desestruturaram completamente 
as defesas da Prússia. A versatilidade do “Batalhão Quadrado” permitiu uma 
rápida mudança de frente, um envolvimento das tropas prussianas e o corte 
de suas linhas de comunicações, além de uma perseguição estratégica 
implacável.  

10  

C40 

Em 1807, Napoleão foi de encontro das tropas russas, procurando envolvê-
las. Na batalha indecisa de Eylau, sua tentativa de envolvimento do exército 
russo foi inviabilizada por uma tempestade de neve. Mais tarde em 
Friedland, Napoleão buscou o isolamento das tropas russas de suas bases, 
manobrando o “Batalhão Quadrado”, buscando a todo tempo a batalha 
decisiva e lançando-se o mais rápido possível sobre o inimigo fortemente 
instalado naquela região, quando da sua identificação pela cavalaria. Os 
russos foram completamente derrotados. Celebrou-se, assim, a paz de Tilsit 
e a Rússia aliou-se à França. 
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 Conclusão Parcial   

C41 

Conclui-se parcialmente que a campanha francesa durante as guerras 
napoleônicas, 1800 -1807 atingiu o clímax da evolução da Arte da Guerra, 
pois possibilitou à França a consolidação de suas fronteiras naturais, a 
atuação em áreas distantes de seu território e o emprego de grandes 
exércitos para submeter as nações europeias. 

10  

C42 Outras ideias julgadas pertinentes.   
   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Ideias 

C43 As campanhas francesas transformaram a Europa em um grande 
laboratório de testes para as inovações da Arte da Guerra. 5  

C44 

Em síntese, as campanhas francesas durante as guerras revolucionárias 
(1792-1799) e as guerras napoleônicas (1800 -1807) contribuíram para o 
desenvolvimento de inovações na Arte da Guerra, influenciando e sendo 
influenciada por Napoleão Bonaparte, na fase revolucionária, e 
transformando a guerra em instrumento da política na fase napoleônica. 

5  

C45 
Os grandes efetivos possibilitados pela Lei Jordan, pelo decreto da  Levée 
em masse, aliados ao elã revolucionário, contribuíram para a grande 
mobilização nacional e o surgimento da nação em armas. 

5  

 
C46 

As mudanças na organização militar (DE, Corpos de Exército e Guarda 
Nacional), somadas à evolução do armamento (melhorias na artilharia) e às 
novas táticas de combate (maior dispersão da infantaria, o Batalhão 
Quadrado e a prática da requisição), empregadas adequadamente por 
Napoleão contribuíram para a inovação da Arte da Guerra na Europa. 

5  

C47 

A maestria com que o estado-maior francês punha em prática as manobras 
de Napoleão fizeram a diferença no planejamento e execução de tais 
manobras, sendo responsáveis pela análise dos fatores de decisão e 
emissão de ordens em tempo hábil de serem implementadas pelas tropas. 
Esse modelo de estado-maior foi uma das inovações da Arte da Guerra, 
sendo implantado pelas nações europeias ao longo do século XIX. 

 
5  
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C48 Por fim, conclui-se que as campanhas francesas foram um marco na 
inovação da Arte da Guerra, inaugurando a época das grandes guerras. 5  

C49  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) 

(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, desenvolvem-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 QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
 Apresentar as contribuições dos Tratados de Limites no Brasil Colônia (séculos XVI-XIX) para a conformação do 
território brasileiro atual. 
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 1. MÉTODO 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

Introdução 
(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 
 
Desenvolvimento 

(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 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa). 

Em todas as ideias. 10 

 
Em mais da metade das ideias. 5 

Em menos da metade das ideias. 2 

Em nenhuma das ideias. 0 

Desenvolvimento 
 

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 
Citação e justificativa 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) escores atribuídos para ideias constantes do barema 
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 

 * 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” (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 
ideias 

C1 A conformação territorial do Brasil Colônia entre os séculos XVII e XIX e os 
tratados de limites.  15  

C2 A atuação dos colonos na expansão do território colonial. 10  
C3 A falta de uma delimitação legal dos limites da colônia. 10  

C4 A seguir, serão apresentadas as contribuições dos Tratados de Limites no Brasil 
Colônia (séculos XVI-XIX) para a conformação do território brasileiro atual. 5  

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

 
 
 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

Ideias 
 
 
 
 

C6 

Tratado Provisional de 1681: buscando frear a penetração dos colonos 
portugueses, a Coroa Espanhola buscou demarcar a região do Rio da 
Prata, em especial diante do desafio à autoridade espanhola com a 
fundação da Colônia do Sacramento em 1680 e a tentativa frustrada da 
tomada de Buenos Aires por uma expedição lusa. 

10  

C7 

Primeiro Tratado de Utrecht: Fruto das incursões de colonos franceses 
no Amapá e somente após a obstinada defesa realizada pelo Governador 
do Maranhão, Antônio de Albuquerque, fez a França ser levada a negociar 
com Portugal, renunciando a qualquer pretensão entre os rios Amazonas e 
Oiapoque, em 1713, revogando um tratado anterior, assinado em 1700 e 
não implementado. 

15  
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

ideias 

C8 
Segundo Tratado de Utrecht: A Espanha concordou em devolver a 
Portugal a Colônia do Sacramento e a reconheceu como soberania 
portuguesa. 

15  

C9 Entre 1715 e 1731, Portugal fez diversas tratativas diplomáticas com a 
Espanha visando acertar questões de limites, sem sucesso.  10  

C10 
Em 1735, os espanhóis atacam e capturam a Colônia de Sacramento, e 
um armistício se segue, com Portugal realizando trabalho diplomático para 
recuperar as terras tomadas.  

10  

C11 

Tratado de Madri, 1750: Do espetacular trabalho diplomático de Alexandre 
de Gusmão que se vale do instituto do “uti possidetis”, Portugal abre 
mão da Colônia do Sacramento, consagra a posse da terra na bacia 
amazônica e o Rio Grande do Sul, configurando boa parte dos limites do 
território atual brasileiro. Além disto, o tratado regulou a não transferência 
dos conflitos europeus para o continente americano. 

30  

C12 

Guerra Guaranítica, 1750-1756: Operações militares luso-espanholas 
contra indígenas rebelados na região dos Sete Povos das Missões 
acabaram por gerar impasses na troca e demarcação dos territórios e 
intrigas na corte espanholas e portuguesas tornaram por anular o Tratado 
de Madri. 

15  

C13 
Tratado de El Pardo, 1761: revogação do Tratado de Madri, tornado nulo, 
em especial pela ação do Marquês de Pombal, que não o julgava 
vantajoso para Portugal. 

25  

C14 

Tratado de Santo Ildefonso, 1777: Após a queda do Marquês de Pombal 
com a ascensão de D. Maria I destravou as negociações que ocorriam e 
firmou-se o Tratado de Santo Ildefonso, repetindo grande parte do que foi 
acordado com Madri em 1750, com exceção de que a Colônia de 
Sacramento e Sete Povos passaram à Espanha. 

25  

C15 

Novas dificuldades de demarcação dos territórios arbitrados acabam por 
paralisar os trabalhos e diversos conflitos ocorridos em Mato Grosso, na 
bacia amazônica e nos Sete Povos das Missões entre colonos portugueses 
e espanhóis levaram a anulação do Tratado de Santo Ildefonso em 1800. 

15  

C16 
Tratado de Badajoz, 1801: As hostilidades relacionadas aos limites 
cessam entre a Espanha e Portugal, com a recuperação legal dos Sete 
Povos das Missões, visto que colonos já o haviam tomado dos espanhóis 
meses antes, conformando boa parte do território brasileiro atual. 

30  

C17 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.  
   

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. 
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   

  
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 
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO 

Ficha de Observações – 2016 

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 avaliação dos trabalhos escritos, com base nas Fichas Auxiliares de 
Correção (FAC). 

 
 


