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2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                                                                   
 

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

Comparar a Primeira Guerra do Golfo (1990–1991) com a Segunda Guerra do Golfo (2003–2011), destacando as
contribuições para a Arte da Guerra e concluir sobre o Centro de Gravidade identificado pelas Forças da Coalizão, à luz
do Pensamento Político-Estratégico de Clausewitz, nesses conflitos.

OBSERVAÇÃO: 

ESTA É  UMA DAS  FORMAS  DE  SOLUÇÃO  PARA A  SERVIDÃO  “COMPARAR”.  LEIA  A
PUBLICAÇÃO “MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS FORMAS.

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. 15

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

M9
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente. 15
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

Comparação dos objetos
obedecendo aos

mesmos referenciais
(fatores de comparação).

Totalmente. 20
Empregou mais da metade dos referenciais

corretamente.
10

Empregou menos da metade dos referenciais
corretamente.

5

Não empregou os referenciais corretamente. 0

M11

Identificação da
coerência das ideias com

o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M12

Comparação das
ideias com ligação de

causa e efeito.

Totalmente. 20
Mais da metade das ideias com ligação. 15

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

M13
Elaboração das ideias dos

destaques

Totalmente. 15
Mais da metade das ideias com destaque. 10

Menos da metade das ideias com destaque. 5
Ideias sem destaque. 0

 Aluno nº

      HISTÓRIA
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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

M14 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

M15
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

M16 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

M17

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
M18 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

I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
As  Guerras  da  Coalizão  ou  Primeira  e  Segunda  Guerras  do  Golfo  foram
conflitos  que  se  constituíram em balizas  temporais  importantes  na  História
Contemporânea.

5

C2
Esses conflitos envolveram um número considerável  de países, abrangendo
áreas do Oriente Médio,  no entorno do Golfo Pérsico,  na última década do
século XX e início do século XXI.

10

C3

A Primeira  Guerra  do  Golfo  (1990-1991),  do  ponto  de  vista  das  relações
internacionais,  inaugurou  o  chamado  período  pós-Guerra  Fria,  elevando  o
status dos  Estados  Unidos  da  América  (EUA)  ao  posto  de  superpotência
solitária ao passo que, os atentados de 11 de setembro de 2001 degradaram a
posição de potência  hegemônica  alcançada por  esse país,  aprofundando a
Guerra ao Terror, na Segunda Guerra do Golfo (2003-2011).

10

C4
O  Centro  de  Gravidade,  segundo  o  Pensamento  Político-Estratégico  de
Clausewitz,  é  o  ponto  contra  o  qual  todas  as  energias  de uma Campanha
Militar devem ser dirigidas.

10

C5
Nesses conflitos pode-se constatar as contribuições para a Arte da Guerra em
sua  forma  peculiar  do  combate,  sua  utilização  e  no  emprego  da  doutrina,
notadamente no contexto da Era da Informação e do Conhecimento.

5

C6

Serão comparados esses conflitos, destacando-se as contribuições para a
Arte  da  Guerra  e  concluindo-se  a  respeito  do  Pensamento  Político-
Estratégico  de  Clausewitz,  no  que  se  refere  ao  Centro  de  Gravidade
identificado pelas Forças de Coalizão nesses conflitos.

5

C7  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%)

Ideias

a. Primeira Guerra do Golfo (1990-1991)

C8

1) Causas – As razões imediatas se escoram em problemas na regulação
do preço do petróleo no comércio internacional, na cobrança de dívidas ao
Iraque  oriundas  do  conflito  com  o  Irã  e  na  contestação  de  territórios
fronteiriços com o Kuwait. As origens mais remotas remetem às questões
geopolíticas do Oriente Médio e aos resultados das políticas internacionais
nos séculos XIX e XX para a região.

5

C9

2)  Lideranças  –  Por  ocasião  desse  conflito,  os  EUA tinham como seu
presidente George Hebert Walker Bush (pai) na condução da política norte-
americana  durante  a  guerra,  sendo  o  Iraque  conduzido  por  Saddam
Hussein.

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

Ideias

C10

3) Conjuntura – Esse conflito ocorreu no contexto final da Guerra Fria, com
o debacle da União das Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS), deixando
os EUA quase que como ator solitário à frente das relações internacionais
no início da década de 1990, quando o Iraque, saído do conflito com o Irã
buscou uma projeção maior no Oriente Médio, desestabilizando o equilíbrio
regional,  sendo  as  ações  militares  contra  o  Iraque  apoiadas  pela
Organização das Nações Unidas (ONU).

5

C11

4)  Forças  em  presença  –  Nesse  conflito  as  Forças  Iraquianas  eram
constituídas com grande quantidade de material militar moderno, muito ao
modelo dos exércitos da Era Industrial, com experiência de combate com o
Irã, mas separadas em dois blocos – a Guarda Republicana (elite) e os
conscritos comuns recrutados entre a população com grande contingente
xiita.  No  que  se  refere  as  Forças  da  Coalizão  lideradas  pelas  forças
americanas,  pode-se  destacar que  estas  eram  bem  diferentes  quando
foram empregadas no  Vietnã,  valendo-se  do  emprego de  mísseis  de
cruzeiro, bombardeiros de longo alcance, aeronaves com tecnologias
furtivas,  aviação  embarcada  em  plataformas  navais  nucleares,
blindados sofisticados, helicópteros de última geração e armas anti –
mísseis,  sendo  uma  força  tecnologicamente  sofisticada,  altamente
treinada,  bem liderada e  confiante,  se  constituindo  em indutora  de
avanços para a Arte da Guerra já desde o final do século XX.

10

C12

5) A Campanha – A Campanha Militar se desenvolveu em oposição a uma
ofensiva iraquiana sobre o Kuwait, onde se esperava uma ação vinda do
mar pelas Forças da Coalizão. A manobra militar se desenvolveu com uma
junção  de  fundamentos  baseados  na  rapidez,  movimento  e  no
envolvimento das Forças do Iraque,  com poderoso componente aéreo,
uma  logística  formidável,  novas  tecnologias,  profissionalismo  e
treinamento não  se avançando sobre  Bagdá,  incidindo-se  sobre  as
forças do Iraque em “manobra de pinça”, contribuindo sobremaneira
para a evolução da Arte da Guerra.

10

C13

6)  Consequências  –  Terminado  o  primeiro  conflito,  aliado  ao
desmoronamento da URSS que contribuiu para o posicionamento dos EUA
como única superpotência em meio a uma Nova Ordem Mundial,  saiu o
Iraque  enfraquecido  desse  confronto,  perdendo  prestígio  no  cenário
regional.

5

Conclusão Parcial

C14

Pode-se inferir de forma parcial que, na Primeira Guerra do Golfo os EUA
não  permitiram  um desequilíbrio  no  cenário  regional  do  Oriente  Médio,
sustentado pelo posicionamento da ONU, atuando contra Forças do Iraque,
identificadas como o Centro de Gravidade do conflito, ocorrendo a guerra
dentro das transformações verificadas com o fim da Guerra Fria.

20

b. Segunda Guerra do Golfo (2003-2011)

C15

1) Causas – As causas desse conflito estavam assentadas nos anúncios
de que o Iraque possuía um arsenal químico e biológico, bem como esse
país teria fornecido suporte a rede terrorista Al-Qaeda, que tinha lançado os
ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os EUA.
Sendo assim, são distintas as causas que deflagaram esses conflitos.

10

C16

2) Lideranças – Nesse conflito os EUA estava sendo presidido por George Walker
Bush  (filho),  quando  ocorreram  os  ataques  terroristas  de  11  de  setembro,  oito
meses após o início de seu primeiro mandato, respondendo a esse ataque com o
que se tornou conhecido como a Doutrina Bush, lançando a Guerra ao Terror. Na
sequência do conflito seguiu-se na presidência, Barack Obama, dando um contorno
diferente à guerra. Saddam Hussein conduziu os destinos do Iraque durante essa
segunda guerra até sua captura e morte em 2006, deixando um vácuo de poder
nesse país. De forma diferente, nos EUA, seguiram-se administrações e lideranças
distintas por ocasião dos conflitos, sendo o Iraque conduzido por Saddam Hussein
durante a maior parte dessas guerras, com sua morte em 2006, porém, evidenciou-
se um vácuo de poder no Iraque.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

C17

3)  Conjuntura  –  Esse  conflito  se  desenvolveu  inserido  no  contexto  da
Doutrina  Bush  (filho)  e  da  Guerra  ao  Terror  desencadeada  pelos  EUA,
atingido pelos ataques de 11 de setembro de 2001, onde foi posto em risco
a liderança hegemônica americana, sendo as ações contra o Iraque não
apoiadas  pelo  Conselho  de  Segurança  da  Organização  das  Nações
Unidas. A conjuntura internacional vigente durante o primeiro conflito era do
fim  da  Guerra  Fria  com  o  apoio  da  ONU  e  a  do  segundo  confronto
observou-se a ausência desse apoio, trazendo sérios riscos às regras do
Direito Internacional e possibilitando certo descrédito em relação ao próprio
poder de mando da ONU. 

15

C18

4)  Forças  em  presença  –  As  Forças  Iraquianas  nesse  conflito  continuaram
separadas  entre  uma  elite  –  a  Guarda  Republicana  e  os  conscritos,  e  ainda
degradadas após a derrota na primeira guerra, não se constituindo em termos de
qualidade e equipamentos na segunda guerra. Ao passo que as Forças Armadas
americanas e dos países que os apoiaram, além do desenvolvimento tecnológico
agregado  estavam  inseridas  no  combate  de  contrainsurgência  no  contexto  da
Guerra  ao  Terror,  usando  de  forma intensiva  o  bombardeio  com mísseis  e
bombas guiadas por satélite, aeronaves remotamente pilotadas, bem como, o
conceito  aprofundado  de  Comando  e  Controle,  enfatizando  a  consciência
situacional,  trazendo contribuições no que se refere a evolução da Arte da
Guerra  no início  do século  XXI. De forma diferente,  as  Forças  Iraquianas  se
apresentaram nesses conflitos, degradadas que foram desde a primeira guerra. Ao
passo que, as Forças da Coalizão evidenciaram um desenvolvimento tecnológico
apreciável  nas  duas  guerras,  apresentando  um  perfil  de  combate  de
contrainsurgência bastante elevado no segundo conflito.

15

C19

5) A Campanha – Nesse conflito as operações militares se desenvolveram de sul
para o norte, em direção à Bagdá, com duas colunas blindadas e outra força vinda
do norte. O objetivo era a derrubada do regime de Saddam e por fim a guerra. Com
a captura e morte de Hussein, o Iraque assistiu uma completa dissolução da ordem
com o surgimento de milícias sunitas e xiitas,  sendo aprofundada a guerra de
contrainsurgência pelas Forças da Coalizão, notadamente as dos EUA, tendo-
se  como  destaque  grandes  contribuições  para  a  Arte  da  Guerra  nesse
aspecto. As Campanhas Militares desenvolvidas nas Guerras do Golfo ocorreram
de forma distinta, sendo que no primeiro conflito o objetivo colimado era as Forças
do Iraque e no segundo a derrubada do regime de Saddam e o fim da guerra,
ambas com inovações para a Arte da Guerra, notadamente no aspecto tecnológico,
com um grande aprofundamento das operações de contrainsurgência no segundo
confronto.

15

C20

6) Consequências –  Após esse conflito  embora os objetivos colimados
pelas Forças de Coalizão tivessem sido atingidos e os EUA passassem a
ser  respeitados  em  sua  capacidade  militar  de  resposta  às  agressões
terroristas, a sua imagem como superpotência hegemônica foi arranhada,
deixando-se antever limitações à sua onipotência.  De forma distinta das
consequências do  primeiro  conflito  houve  um crescente  desconforto  por
conta  das  ações  das  Forças  de  Coalizão,  deixando  o  Iraque  com
crescentes  insurgências,  violências  sectárias,  refugiados  e  prejuízos
materiais  consideráveis,  comprometendo  inclusive  as  ações  dos
organismos internacionais.

15

Conclusão Parcial

C21

Infere-se de forma parcial que, na Segunda Guerra do Golfo as indicações sobre a
posse de armas de destruição em massa e o apoio dado por Saddam às redes
terroristas não foram confirmadas. As operações militares seguiram um esforço no
sentido de avançar rumo à Bagdá, para derrubar o regime e por fim ao conflito,
caracterizando o governo de Hussein como o Centro de Gravidade da guerra. Os
desdobramentos do cenário de insurgências estavam criados, gerando embaraços
às Forças de Coalizão e aos EUA que estavam sem o respaldo dos organismos
internacionais.

20

C22  Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C23
As  Guerras  do  Golfo  balizaram  passagens  importantes  do  cenário
internacional desde a última década do século XX e a primeira do século
XXI, como o fim da Guerra Fria e o início da Guerra ao Terror.

15

C24

As  Guerras  do  Golfo  se  caracterizaram  por  diferenças  e  semelhanças  que,
contribuíram  sobremaneira  para  a  evolução  da  Arte  da  Guerra,  inseridas  no
contexto  da  Era  da  Informação  e  do  Conhecimento,  com  o  apoio  da  ONU no
primeiro conflito e a ausência deste no segundo confronto, já eivado de insurgências
que  causaram  embaraços  à  presença  das  Forças  da  Coalizão  no  teatro  de
operações do Golfo Pérsico.

30

C25

No que se refere a identificação do Centro de Gravidade das Guerras da Coalizão
pode-se concluir que, no primeiro conflito eram as Forças do Iraque e no segundo o
regime de Saddam, percebendo-se que a crise ainda persiste na região, exigindo
um envolvimento desgastante para os EUA e seus aliados.

30

C26

Com a chegada à presidência de Barack Obama em 2009,  observou-se a uma
mudança na condução do conflito, embora o cenário de insurgências prejudicou a
percepção dos EUA como potência  hegemônica,  sendo portanto  as Guerras  do
Golfo balizas temporais que marcaram o limiar do novo milênio.

15

C27 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,
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)
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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 atuação dos Estados Unidos da América (EUA) no cenário mundial pós-Guerra Fria até o Governo
Obama, destacando a repressão norte-americana aos crimes organizados transnacionais (armas, drogas e pessoas).

 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. 15

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. 20

Em mais da metade das ideias. 15

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

M11 Atendimento da imposição do
destaque

Em todas as ideias. 15

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

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
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I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1

Imediatamente após o fim da bipolaridade, os EUA compreenderam que o
seu país não poderia atuar sozinho no contexto internacional. Foi preciso
arquitetar  um  mecanismo  que  permitisse  afiançar  a  liderança  norte-
americana sob um marco de ação coletiva.

10

C2
Com o fim da bipolaridade,  os EUA viram-se transformados na potência
"vencedora"  da  Guerra  Fria  e  assumiram  o  papel  da  grande  potência
mundial. 

10

C3
Apesar  do  indiscutível  poderio  americano,  Japão  e  Alemanha  (hoje
reunificada e integrando a União Europeia) também apareciam como polos
da economia mundial, que se tornou, então, multipolar. 

10

C4

Uma  das  vertentes  mais  importantes  do  crime  organizado,  e  bastante
lucrativa,  é o tráfico  de armas.  Já o tráfico  de drogas tem modificado a
estrutura  econômica  e  de  poder  no  globo.  O  tráfico  de  pessoas  é  um
fenômeno  complexo  e  multidimensional,  que  se  confunde  com  outras
práticas criminosas e de violações aos direitos humanos.

10

C5
A seguir,  será  caracterizada a atuação dos EUA no cenário  mundial  pós-
Guerra  Fria,  destacando-se  a  repressão norte-americana  aos  crimes
organizados transnacionais.

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

C7

a. A administração George Bush (1989-1993)
O  governo  Bush  comandou  a  Operação  Tempestade  no  Deserto,  logo  após  a
invasão do Kuwait pelo Iraque em agosto de 1990. Sob discurso da democracia, da
paz e da liberdade,  os EUA comandaram uma coalizão  militar  composta por  28
países com o aval da Organização das Nações Unidas (ONU), que rapidamente
retirou do Kuwait as tropas iraquianas de Saddam Hussein, um antigo aliado e sócio
comercial dos EUA. Destaca-se que este governo deu continuidade para identificar
e desmantelar a liderança, a produção, a coleta de informações de inteligência, o
transporte  e  a  infraestrutura  financeira  de  grandes  redes  do  crime  organizado
transnacional. 

25

C8

b. Hegemonia norte-americana durante o governo Clinton
O mundo visualizou, à época, que sob a hegemonia norte-americana as relações
internacionais  passariam  por  uma  reforma  substancial.  Temas  como  direitos
humanos, democracia,  desenvolvimento humano, entre outros,  passariam a fazer
parte da agenda política internacional. Destaca-se que os dois mandatos de Clinton
(1993–2001)  foram  decisivos  para  a  qualificação  do  Crime  Organizado
Transnacional  (COT)  como  um  tema  de  segurança  internacional,  cuja  maior
expressão é a Presidential Decision Directive-42 (PDD-42). 

25

C9

c. Ênfase na supremacia militar
Coube  ao  democrata  Bill  Clinton  (1993-2001)  a  tarefa  de  consolidar  a
estratégia  norte-americana  para  o  pós-Guerra  Fria.  Preconizada  no  seu
slogan de campanha “É a economia, estúpido”, gradativamente o ativismo
externo norte-americano (financeiro, ideológico e militar) foi ganhando cada
vez mais espaço  na sua  agenda.  No plano  geopolítico,  a  administração
Clinton continuou a redesenhar uma nova ordem mundial pós-guerra fria,
altamente hierarquizada e baseada na supremacia militar dos EUA. 

20

C10

d. Posse do governo George W. Bush em 2001.
Verificou-se o crescimento do unilateralismo norte-americano com manifesta
subvalorização  das  alianças  e  tratados  internacionais  durante  todo  o
período  de  seu  governo  (de  2001  a  2009). Os  EUA  priorizaram  as
conversações  bilaterais,  como  forma  de  desprestigiar  os  organismos
multilaterais, perdendo com isso a possibilidade única na História de, com
sua força, valorizar ainda mais o ambiente multilateral.

20

C11

e. Doutrina Bush
Nesse ambiente de hegemonia e unilateralismo, o governo norte-americano 
apoiou-se na chamada Doutrina Bush, dividindo o mundo entre o “bem” (os
que  apoiam  os  EUA)  e  o  “mal”  (os  que  estão  contra  os  EUA ou  que
simplesmente  não  apoiam  as  decisões  do  governo  norte-americano),
permitindo-se planejar  ataques preventivos contra  possíveis  inimigos dos
EUA.  Destaca-se  nesse contexto  que as ações de combate aos crimes
transnacionais  se confundiam com as de combate ao terrorismo,  por  se
constituírem uma dupla ameaça à segurança interna dos EUA.

25
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12

f. Influência da crise de 2008
A hegemonia americana enfrentou sério desafio quando da crise financeira de 2008,
pois  muitos  enxergaram  que  os  seus  efeitos  devastadores  poderiam  ter  sido
reduzidos se os EUA tomassem ações no sentido de coordenar o combate a crise,
fazendo valer  sua  hegemonia.  A timidez do  governo  americano no momento da
eclosão da crise fez com que uma resposta séria somente viesse a ser dada já no
mandato de Barack Obama, em 2009. 

20

C13

g. Ineficácia de continuidade do Unilateralismo
Outro ponto em que seu unilateralismo foi ineficaz foi na forma como foi
conduzida a campanha norte-americana contra o terror e a sua legitimidade.
Ao mobilizar os EUA para uma cruzada contra o terror, definiu-se o inimigo e
colocou-se a nação americana no caminho da guerra. E antes mesmo de se
consolidar a vitória, o próprio governo norte-americano distribuiu as tarefas
economicamente vantajosas da reconstrução do Iraque entre seus aliados.

15

C14

h. Mudança da ação dissuasória para preventiva
O  governo  Bush  –  retomando  o  velho  e  poderoso  discurso  da  missão
civilizatória conferida por Deus à nação excepcional no mundo – lançou sua
doutrina  da  Guerra  Preventiva,  com  a  publicação  do  documento  “A
Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos”. Os EUA passaram
a  adotar  a  tese  da  ação  preventiva.  Fundamentalmente,  quem  se
convertesse em uma ameaça potencial para os estadunidenses deveria ser
imediatamente neutralizado. O problema mais evidente desta nova doutrina
é a grande lista de países aos quais deveriam ser, a priori, neutralizados. 

20

C15

i. Estratégia de Segurança Nacional de Obama
Em Maio de 2010, o Presidente norte-americano Barack Obama anunciou a
Estratégia de Segurança Nacional (NSS-2010). Bastante esperada desde o
início da administração democrata em Janeiro de 2009, a nova Doutrina
teve como título  “Um Guia para alcançar o  mundo que desejamos”.  Em
oposição ao unilateralismo,  unipolarismo e prevenção,  a nova NSS-2010
aborda seus contrários: o multilateralismo, o multipolarismo e a cooperação,
abrindo espaço para temas sociais, ambientais, direitos humanos, ciência e
tecnologia, e o bem-estar da sociedade norte-americana em um contexto de
globalização. Destaca-se que Barack Obama assinou uma ordem executiva
para  56  ações  prioritárias  com  o  objetivo  de  afetar  economicamente
organizações consideradas criminosas. Essas ações se  concentraram nos
aspectos humanos, tecnológicos, de viagem e comunicação dessas redes.
Pode-se monitorar e reunir informações de inteligência para identificar todo
o  escopo das  redes  do  crime organizado  transnacional,  seus  membros,
ativos financeiros e atividades criminosas. 

25

C16 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



10

DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2017

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).


