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 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

      Estudar o caudilhismo (México, Cuba, República Dominicana e Venezuela) e o populismo (México, Argentina, Peru
e Venezuela) – formas tradicionais de poder político – durante o século XX, concluindo sobre a atuação dos militares.

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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os
itens em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma inadequada ou deixou de destacar
as ideias essenciais.

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
Estudo 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      on  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 do resumo,

reforçando as
conclusões parciais.

Com as ideias essenciais. 10
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira
incorreta.

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

 Aluno nº



2

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

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

Algumas
ideias

C1

O  caudilhismo  e  o  populismo,  no  século  XX,  na  América  Espanhola,
estavam diretamente ligados ao processo político-econômico  ocorrido  no
século XIX, por ocasião das lutas pela independência dos países de língua
espanhola.

10

C2
O caudilhismo e o populismo, favoreceram a implementação de ditaduras ao
longo do século XX nesses países, na maioria das vezes apoiados pelas
lideranças militares. 

10

C3

Os governos caudilhistas eram liderados principalmente por latifundiários e
por integrantes das forças militares da Elite Criolla, oriundos das guerras
pela  independência,  e  tinham  como  características  mais  relevantes
governos personalistas, ou seja, centrados em suas vontades e interesses
individuais.

10

C4

Os governos populistas tiveram o seu apogeu a partir da segunda metade
do século XX, tendo como forma de atuação, a aproximação das massas
populares,  a  fim  de  manipulá-las,  concedendo-lhes  diversos  benefícios
sociais. 

10

C5
A seguir,  serão  estudadas  as  formas  tradicionais  de  poder  político, o
caudilhismo e o populismo, durante o século XX, concluindo sobre atuação
dos militares.

5

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Id e ias

a. O caudilhismo 

C7

1) México
No ano de 1910, o México encontrava-se sob liderança política do general Porfírio
Díaz, que havia implantado um governo de cunho ditatorial entre os anos de 1876 a
1880 e de 1884 a 1911, permanecendo por mais de trinta anos no poder.

5

 C8

Neste período, Díaz conduziu a classe latifundiária a assumir as ideias da
chamada  burguesia  norte-americana  e  europeia,  negando  todas  as
tradições indígenas mexicanas.  Para isso,  contou durante o seu governo
com forte apoio dos militares.

5

C9

Houve  o  agravamento  da  situação  do  país,  culminado  no  ódio  dos
camponeses que viviam momentos difíceis, na pressão da população, da
igreja e de uma parte da elite que lhe fazia oposição, não tendo mais saída
e sem o apoio dos militares, Porfírio Díaz renunciou, e assumiu o poder
Francisco  Madero,  que  conquistou  a  população  com  promessas  de
reformas sociais.

5

C10

Emergem com forte oposição ao governo de Madero, Zapata e Pancho Villa,
que, além da reforma agrária, tinham como objetivo o retorno às origens, a
valorização  da  identidade  indígena  mexicana.  Eles  contestavam  a
transformação  dos  latifúndios  em  fazendas  modernas  (agroindústrias)  e
queriam a volta do antigo sistema de comunidades coletivas.

5

C11
Com  as  mortes  de  Zapata  e  Pancho  Villa,  o  movimento  revolucionário
perdeu a força, abrindo as portas para a entrada do liberalismo com apoio
da elite de proprietários de terras e dos militares.

5

C12

 2) Cuba 
Fulgêncio Batista subiu ao poder como parte da Revolta dos Sargentos que
derrubou o governo autoritário de Geraldo Machado em 1933. Em seguida,
proclamou a si mesmo como chefe das Forças Armadas, centralizou em si
todas as nomeações para cargos públicos e governou o país até 1944.

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

Id e ias

C13
Retornou  ao  poder  em  1952,  liderando  um  golpe  militar.  De  imediato
suspendeu,  a  constituição  de  1940  e  revogou  as  liberdades  políticas,
incluindo o direito de greve estabelecendo ainda, a pena de morte no país.

5

C14

O governo de  Batista foi derrubado em 1959 por meio de um ataque de
forças rebeldes comandadas por Fidel Castro. Batista abandonou Cuba em
1952,  exilou-se  na  República  Dominicana,  dando  fim  ao  seu  governo.
Iniciou-se o regime de Fidel Castro, que permanece até os dias atuais. 

5

C15

3) República Dominicana
O General Rafael Trujillo tomou o controle do país em 1930 e o dirigiu até o
seu assassinato em 1961. Governou a República Dominicana como se ela
fosse sua fazenda particular, com forte centralização do poder.

5

C16

Controlava  o  país  de  forma  total  com  o  apoio  dos  militares,  e  sua
popularidade ou aceitação por parte da população se materializava por um
forte culto à personalidade, com frases, como por exemplo, “o benfeitor da
Pátria”, etc. 

5

C 17

Os planos para assassinar Trujillo se sucederam e conforme o passar dos
anos, ele vai perdendo o apoio dos EUA, dos militares e da igreja católica. A
morte das “Irmãs de Mirabol”, que chefiavam uma organização clandestina
que  visava  derrubá-lo  do  poder,  causou  forte  comoção  internacional  e
pedido para sua renúncia.

5

C18

4) Venezuela
O governo do general  Cipriano Castro  deu início  à hegemonia do bloco
andino, liderado por grupos de militares provenientes da região dos Andes,
na Venezuela. Castro governou de 1899 a 1908.

5

C19

Castro sofreu uma tentativa de destituição de seu governo, com a chamada
Revolução Libertadora. Esta tentativa de revolução contou com apoio tanto
de governos quanto de empresas estrangeiras e foi  liderada por Manuel
Antônio Matos, que não era militar e, sim, banqueiro. Era o homem mais
importante da Venezuela no começo do Século XX.

5

C20

Castro excluiu por tempo indeterminado o pagamento das dívidas anteriores
a 1889, sendo que, em 1902 o governo cessou no pagamento da dívida
externa.  A  partir  dai,  cresceu  o  apoio  alemão,  inglês  e  francês  ao
enfrentamento  ao  Governo  de  Castro,  culminando  com  o  bloqueio  aos
principais portos da Venezuela.

5

C21

Após  a  saída  de  Castro,  os  militares  continuaram  no  poder  com  Juan
Vicente Gomez, que comandou o país de 1908 a 1935, durante o período
de crescimento da exploração de petróleo na Venezuela. Gomez garantiu as
condições  para  o  pleno  estabelecimento  e  para  o  crescimento  das
empresas de petróleo. 

5

C22

A  modernização  da  Venezuela  ocorreu  às  custas  de  um  governo
amplamente  ditatorial  e  centralizador,  com  forte  loteamento  de  cargos
públicos e em altos postos,  com nomeação de parentes e amigos.  Com
isso, Gomez não teve dificuldade em transfigurar novos recursos do tesouro
nacional para o seu enriquecimento ilícito.

5

C23

Após  a  morte  de  Gomez  em  1935,  iniciou-se  um  período  de  rebelião
popular, o que demonstrou a inviabilidade da continuidade da manutenção
do  regime  caudilhista.  Contudo,  não  significou  o  fim  do  período  dos
governos dominados pelos militares andinos.

5

Conclusão Parcial

C24

Conclui-se  parcialmente,  que  os  governantes  caudilhistas,  tiveram  seu
apogeu  no  início  do  século  XX,  eram oriundos  de  famílias  de  militares
tradicionais ou de latifundiários, exerciam o poder de forma carismática, por
vezes  por  vias  autoritárias,  e  aproveitavam-se  do  vazio  institucional  e
burocrático  do  Estado,  onde  muitas  vezes  eram  a  única  esperança  de
justiça, proteção ou distribuição de favores.

10

 b. O Populismo

C25

1) México
O governo de Lázaro Cardenas de 1934 a 1940 foi a maior expressão do
populismo  mexicano.  Contrariando  interesses  do  capital  estrangeiro  nos
setores  industrial  e  agrário,  buscou  criar  sua  base  de  sustentação  nos
meios operário e camponês. 

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

Id e ias

C26

Cardenas buscou apoio em diversos setores da sociedade, destacando-se a
classe operária, os camponeses e principalmente o Exército. Preservou-se
no poder, afastou os simpatizantes e partidários do antigo presidente, das
Forças Armadas e dos órgãos públicos.

5

C27

O  governo  de  Cardenas  nacionalizou  ou  colocou  sob  seu  controle  os
setores  básicos  da  economia.  A questão  petrolífera  foi,  sem  dúvida,  a
questão  de  maior  destaque  no  seu  governo.  Expropriou  bens  de
companhias estrangeiras e, para isso, contou com o apoio de trabalhadores
nos campos petrolíferos. 

5

   C28
O  governo  Cardenas  organizou  um  partido  político  --  União  Nacional
Sinarquista ou Sinarquismo – composto por setores militares, funcionários
públicos e grupos de tendências fascistas.

5

C29

Ao  término  do  governo  Cardenas,  o  temor  do  avanço  das  camadas
populares levou a burguesia mexicana e os militares, que antes apoiavam a
política nacionalista e anti-imperialista, a aproximar-se dos EUA. O governo,
então, assumiu uma política mais conservadora.

5

C30

2) Argentina
O  governo  de  Peron,  de  1946  a  1951,  implantou  um  programa  social
chamado  de  Justicianismo,  doutrina  de  cunho  nacionalista,  inspirada  no
nazi-fascismo. Essa doutrina se apresentava em uma posição intermediário
entre o comunismo e o capitalismo.

5

C31

Aproveitando-se da prosperidade econômica, o apoio operário foi mantido
por uma politica  social  paternalista,  administrada com eficiência  por  Eva
Peron,  esposa  do  presidente,  que  assumiu  o  papel  de  “protetora”  dos
humildes e porta-voz das reivindicações dos trabalhadores.

5

C32

O  governo  intensificou  o  controle  do  Estado  sobre  a  economia  e
nacionalizou os serviços públicos, com intervenção do Estado na economia.
Concomitantemente,  liquidou  a  oposição,  impondo  o  unipartidarismo  e
estatizou os meios de comunicação e os sindicatos.

5

C33

Foi desencadeada uma forte crise econômica a partir de 1951. A inflação
crescente não permitia mais continuar a politica distributiva sem abater os
lucros das classes dominantes. A crise aprofundou-se com as denúncias de
corrupção do governo. E em setembro, Peron foi derrubado pelos militares
exilando-se na Espanha. 

5

C34

Peron retornou ao poder em 1973, após a renúncia do candidato peronista
Hector Cámpora, que havia ganho a eleição. Nesta composição tinha como
vice-presidente  a  sua  esposa,  Isabelita.  Peron  faleceu,  e  sua  esposa
assumiu o governo.  A situação econômica continuou grave,  com inflação
alta,  o que possibilitou novo golpe militar,  executado pelos generais,  em
1976.

5

C35

3) Peru
O general  Juan Velasco Alvarado liderou a Junta Militar  que derrubou o
presidente  Belaúnde  Terry,  sob  o  pretexto  de  expropriar  as  companhias
petroleiras dos Estados Unidos da América que operavam no país.  Deu
início  a  uma  política  caracterizada  por  um discurso  nacionalista  e  anti-
imperialista  e  colocou  em  marcha  a  reforma  agrária,  garantindo  a  uma
parcela dos camponeses o acesso à terra. 

5

C36

Foi derrubado em agosto de 1975, por um dos integrantes do seu Conselho
de Ministro, o General Bermúdez, em uma ação que ficou conhecida como
“Tacnazo”,  Velasco  encontrava  grande  oposição  por  parte  de  diversos
setores da população, somando-se, ainda, a crise da pesca e a inflação. 

5

C37

4) Venezuela
Hugo  Chavez  passou  dois  anos  preso  por  tentativa  de  golpe  contra  o
presidente Carlos Andrés Perez, foi anistiado e elegeu-se presidente numa
trajetória político-populista. O aspecto golpista também estava embutido na
determinação de rasgar a Constituição.

5

C38

Chavez  usava  insistentemente  a  memória  do  golpe  fracassado,  para
capitalizar a frustração popular com a elite política notoriamente corrupta,
em uma economia que descia ladeira abaixo. Sabia tratar com habilidade
sua imagem e as ideias nacionalistas de Simon Bolivar.

5



5

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

Id e ias

C39

Sem  o  apoio  de  partidos  tradicionais  e  sem  dinheiro  de  grandes
empresários,  mas com apoio  das  Forças  Armadas,  martelou  a  perigosa
ideia de que a democracia tradicional não se mostrava à altura do desafio
de reduzir a corrupção, a criminalidade e o abismo entre ricos e pobres.

5

C40

Defendeu o que chamou de Revolução Bolivariana, a qual seria responsável
por  promover  o  que  denominava  de  socialismo  do  século  XXI.  Foi
caracterizada  sua  postura  contra  o  neoliberalismo,  a  globalização  e  os
Estados Unidos, país com qual tinha fortes desavenças.

5

C41
Manteve-se no poder até o dia de sua morte em 05 de março de 2013,
deixando como seu herdeiro político o vice-presidente Nicolás Maduro, que
atualmente se encontra no poder.

5

Conclusão Parcial

C42

Conclui-se  parcialmente,  que  os  governos  populistas  da  América  Espanhola
possuíam  características  bastante  similares  na  forma  de  ascensão  ao  poder.
Geralmente eram representados por integrantes das Forças Armadas, que possuíam
certa liderança e com discurso voltado para camadas mais pobres da população.
Trabalhavam assentados em programas sociais que lhes permitiam permanecer por
longos anos no poder.

10

C43 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C44

As formas tradicionais de poder político, o caudilhismo e o populismo na
durante  o  século  XX,  possuíam  diversas  similaridades  e  características
comuns, dentre elas: governos ditatoriais, a manipulação de grande parte
da  população,  quer  seja  urbana  ou  rural,  e  presença  dos  militares  no
comando destes regimes. 

10

C45

Em resumo, o caudilhismo teve o seu apogeu entre o final século XIX e
meados  do  século  XX,  com  governantes  em sua  maioria  oriundos  das
forças  militares,  com  raízes  nas  lutas  pela  independência  da  América
Espanhola e, quase sempre, aproveitavam-se do vazio e das estruturas não
organizadas dos governos, para ascender ao poder.

10

C46

Quanto ao populismo pode-se inferir que teve o seu início pós-caudilhismo,
com  o  desenvolvimento  de  ideologias  nacionalistas,  com  controle  dos
sindicatos, pregavam a união de diferentes classes politicas trabalhistas e
controle dos sindicatos, sob tutela do Estado, tendo o líder muitas vezes
sido confundido ou se fazendo confundir com o próprio Estado.

10

C47

Quanto a atuação dos militares infere-se que os políticos considerados caudilhistas
e populistas caracterizavam-se pelo exercício personalista do poder, permanecendo
a  frente  dos  governos  por  tempo  indeterminado  e  tinham  como  principais
características a proximidade com as camadas mais pobres da população. 

20

C48

Conclui-se que o caudilhismo e o populismo, se baseavam em um modelo de poder
autoritário, com ascensão de lideranças carismáticas e quase sempre se propunham
governar  em  nome do  povo.  Como forma  de  poder  político  pode-se  dizer  que
populismo, ainda, encontra-se presente em alguns países da América Espanhola.

15

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)
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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)

Justificar a contribuição de Nicolau Maquiavel (1469-1527) e Antoine-Henri Jomini (1779-1869) para a formulação
e a evolução do Pensamento Militar e da Teoria da Arte da Guerra. 

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

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

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

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

Em nenhuma das ideias. 0

M10
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

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

Algumas
ideias

C1
O  Pensamento  Militar  e  a  Teoria  da  Arte  da  Guerra  foram  formulados  e
desenvolvidos graças à contribuição de vários pensadores, a partir do século XV.
Destacam-se entre esses, as figuras de Nicolau Maquiavel e Antoine Jomini 10

C2

A Teoria da Arte da Guerra preconiza  a composição de um panorama de todos os
eventos e estratégias que devem ser abordados em um combate racional, enquanto
que o Pensamento Militar refere-se à coletânea de ensinamentos desenvolvidos por
grandes pensadores, a partir do século XV, que norteiam, até os dias de hoje, a
aplicação das estratégias para a solução de conflitos. 

10

C3

Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, em 1469. Ingressou no serviço público
como  escrivão  e  foi  secretário  de  Chancelaria  da  República  Florentina.
Desempenhou o papel de encarregado de missões no estrangeiro (Foi por duas vezes
embaixador na Corte de Roma e por três vezes na França), o que lhe permitiu, graças
à sua inteligência aguda e ao seu poder de observação, angariar experiência sobre as
relações entre os povos.

10

C4

O Barão Antoine-Henri Jomini foi um grande estrategista militar suíço, reconhecido
por sua contribuição na criação da Logística Militar. Contemporâneo de Napoleão
Bonaparte,  apresentou  uma  abordagem  geral  para  o  problema  da  Guerra,
abstraindo-a de seu contexto social e político, enfatizando as regras para a tomada
de decisões.

10

C5
A seguir, será justificada a contribuição dessas personalidades na formulação e no
desenvolvimento do Pensamento Militar e da Teoria da Arte da Guerra 10

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. Nicolau Maquiavel 

C7

Maquiavel  preconizava  a  criação  do  Estado-Nação,  como  forma  de  conjugar
esforços, aumentando o Poder do Estado, através da mobilização das mentes na
busca de objetivos realmente nacionais,  justificando sua teoria pela necessidade
que o Estado tem de se expandir e desenvolver sob pena de arruinar-se.

15

C8

O governante tinha como obrigação, na visão de Maquiavel, “manter o poder e a
segurança do país”, não devendo hesitar em adotar qualquer meio para atingir o
seu objetivo. Maquiavel preconizava a relação de dependência e subordinação do
“como fazer” ao “o que fazer” e, sobretudo da vontade política de fazer, deixando
clara a importância da definição, a priori, do objetivo político

15

C9
Maquiavel  contribuiu  de  forma decisiva  na  formulação do  conceito  moderno  de
Política, definidora de rumos e estipuladora de objetivos a nível nacional. 10

C10

No que tange ao Poder Militar e à Guerra, considerava-os de forma abrangente e
como fator decisivo na configuração da Política, usando-a como meio para atingir o
fim, o que fica claro quando afirma: “deve-se fazer a guerra para garantir a paz e
nunca perturbar a paz para ter a guerra”.

10

C11

Pregava Maquiavel que, coerente com o sentido de Estado-Nação, o exército tinha
que estar imbuído do seu  caráter nacional, criando o sentimento de Nação Armada,
apta  a  defender-se  das  ameaças  e  aplicar  a  sua  vontade  para  atingir  seus
propósitos, mudando o relacionamento desta com a Política do Estado

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12

Maquiavel entendia a guerra como responsabilidade do Estado na garantia da sua
integridade  e  soberania,  para  o  que  preconizava  não  a  aplicação  dos  meios
existentes, mas dos necessários à sua eficácia e consecução da vitória, sem regras
fixas ou códigos preestabelecidos.

15

C13

Maquiavel  definia  a perseguição e consecução dos objetivos,  sem preocupar-se
com o lado ético da questão, já que nenhuma lei moral podia limitar a autoridade do
governante.  Embora despreocupado com ética ou moral, Maquiavel preconizava o
ajustamento  permanente  entre  a  ação desenvolvida  e  os  desígnios  do  Estado,
fazendo da estratégia o instrumento da política para o atingimento do fim por ela
proposto.

15

b. Antoine   Jomini

C14

Jomini entendia que o mundo militar era expressão da vontade articulada de um
grande líder, e que a vitória era possível a qualquer um com esta grandeza, desde
que suas ações fossem apoiadas em princípios,  que definiu como Princípios de
Guerra.  Estes  são  até  hoje  estudados  nas  academias  militares  da  maioria  dos
exércitos do mundo.

15

C15

Jomini preconizava que a Estratégia é o elemento-chave da guerra; Toda estratégia
é  controlada  por  princípios  científicos  imutáveis  (universais);  e  todos  estes
princípios prescrevem a Ação Ofensiva de Forças emassadas, contra forças mais
fracas, em algum Ponto Decisivo, para que a estratégia conduza à vitória.

15

C16

A grande exceção que Jomini fazia em relação ao princípio fundamental da massa e
ação  ofensiva  sobre  um  único  ponto  seriam  as  guerras  civis,  religiosas  ou
nacionais, ou seja, as guerras de opinião, onde não existem exércitos regulares em
ambos os lados, mas sim guerras nas quais povos inteiros estivessem ativos. Não
faria sentido emassar forças, pois não havia ponto decisivo para atacar; o inimigo
estaria  em todos  os  locais,  atrás  de  uma cobertura  de  hostilidade  popular  que
embaçava a visão do invasor. 

20

C17

Em seu conceito de estratégia, Jomini a aplicava a todos os níveis da ação militar
que  estivessem abaixo  da  decisão  política  de  fazer  a  guerra,  até,  exclusive,  o
combate  em si.  Em cada um dos  níveis,  o  comandante  tem que decidir  onde,
quando e como movimentar suas forças para cumprir a missão e combater sob as
melhores condições.

15

C18

Para  Jomini,  um  governo  deveria  selecionar  seus  comandantes  militares  mais
hábeis e depois dar-lhes liberdade de ação segundo os princípios científicos da arte
da guerra. Os governos não deviam negligenciar suas forças armadas, mas não
deveriam se intrometer em matérias e assuntos especificamente militares.

15

C19
Jomini combateu o dogmatismo de que novas armas não alterariam os princípios da
estratégia. Tal crítica foi comprovada anos mais tarde, com a inserção nos conflitos
dos carros de combate, bombardeiros estratégicos, submarinos e porta-aviões.

15

C20 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 – 2018

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).


