
1

DPS
CP/CAEM 2020

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Analisar as ações estratégicas dos Estados Unidos da América (EUA), nas expressões política e militar, após
o 11 de Setembro de 2001, concluindo sobre os reflexos para a agenda internacional da Política Externa brasileira.

1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 6

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 6

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento.
4

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8
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

M9
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

Totalmente. 25

Atendimento em mais da metade das ideias. 7

Atendimento em menos da metade das ideias. 3

Não atendimento das ideias. 0

M10
Análise das ideias

com ligação de
causa e efeito.

Totalmente. 25

Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

M11
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 30

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M12 Retomada da ideia central. 5

M13

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 20

Parcialmente com as ideias essenciais. 10

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

M14

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução
ou no desenvolvimento.

15

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte na
introdução ou no desenvolvimento.

10

Na conclusão, menos da metade das ideias tem suporte
na introdução ou no desenvolvimento.

2

 Ideias sem suporte. 0

M15 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 Aluno nº



2

2. CONHECIMENTO
Total: 300 (trezentos) escores

- 250 (duzentos e cinquenta) 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” . 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

Os  Estados  Unidos  da  América  (EUA)  são  a  maior  potência  mundial  na
atualidade,  cujas  ações  estratégicas  apresentam  extrema  capacidade  de
influenciar  ou  de  exercer  poder  em  escala  global,  principalmente  nas
expressões política e militar.

5

C2

Localizado  na  América  do  Norte,  os  EUA  são  uma  República  Federal
Presidencialista,  composta  por  50  (cinquenta)  Estados  e  1  (um)  Distrito
Federal. Têm uma posição privilegiada no continente, sendo o quarto maior
país no mundo em extensão territorial, que se estende do Oceano Atlântico ao
Pacífico e faz fronteira com apenas 2 (dois) países:  o México,  ao Sul,  e o
Canadá,  ao  Norte.  Possui  uma  população  de  mais  de  300  milhões  de
habitantes, de diversas origens étnicas, e um alto índice de desenvolvimento
humano (IDH).

5

C3

Os atentados de 11 de setembro de 2001 são interpretados como um momento
de  ruptura  no  sistema  de  relações  internacionais,  tornando-se  um  novo
elemento na agenda internacional. Desde então, o Governo norte-americano
implementou mudanças em sua política externa, trazendo reflexos marcantes
para  o  multilateralismo  contemporâneo,  principalmente  no  âmbito  dos
principais organismos internacionais.

5

C4

Como reação imediata aos ataques sofridos,  o Governo dos EUA invadiu o
Iraque  e  instituiu  a  Guerra  ao  Terror,  divulgando  uma  nova  Estratégia  de
Segurança  Nacional  que  ficou  conhecida  como  Doutrina  Bush.  Este
documento apresentou as  estratégias  político-militares que passaram a ser
adotadas pelo  governo da época e mantidas,  com pequenas modificações,
pelas administrações seguintes.

5

C5

Tais ações estratégicas norte-americanas estão apoiadas em uma economia
de 15 trilhões de dólares (cerca de um quarto do produto interno bruto global) e
em um orçamento militar de cerca de 700 bilhões de dólares (43% de todo o
gasto militar do planeta). Esta incontestável superioridade permite um grande
poderio político e militar, traduzido no exercício de forte influência no campo
das relações entre os Estados.

5

C6

O Brasil é percebido pela comunidade internacional como um ator relevante,
tanto regional como global, no contexto da construção de um multilateralismo
capaz de enfrentar os desafios atuais. Entretanto, como todos os países do
mundo,  sofre  consequências  das  ações  estratégicas  norte-americanas  pós-
atentados terroristas.

5

C7
A seguir,  serão  analisadas a  ações estratégicas  dos  EUA,  nas  expressões
política e militar, após o 11 de setembro de 2001, concluindo sobre os reflexos
para a agenda internacional da Política Externa brasileira.

2

C8 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Política

C9

Imediatamente após os atentados,  o Governo dos EUA deu alta  prioridade
para a política de segurança interna do país, concentradas em ações contra
grupos  terroristas  no  território  norte-americano.  Recentemente,  o  governo
Trump reforçou, ainda mais, as medidas visando ao aumento da segurança
interna, principalmente para evitar a presença do radicalismo islâmico em seu
território.

8

C10

A política  de guerra  ao terrorismo no exterior,  estabelecida pelo  Presidente
George Walker Bush (2001-2009), desencadeou campanhas no Iraque e no
Afeganistão, bem como a declaração do Eixo do Mal, composto por países
apontados como inimigos dos EUA e do mundo, por estarem desenvolvendo
armas de destruição em massa: Irã, Iraque e Coreia do Norte. Tal política não
respeitou  decisões  de  organismos  internacionais,  como  a  ONU,  e  gerou
desconforto na comunidade internacional. As administrações Obama e Trump
reforçaram a política de combate ao terror e ao narcotráfico, com reflexos para
a América do Sul, principalmente para a Colômbia e o Brasil.

10



3

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C11

Uma  ação  estratégica  marcante  dos  EUA,  após  os  atentados  de  11  de
Setembro,  foi  a  manutenção  da  aliança  com Israel.  O  Estado  de  Israel  é
cercado por povos árabes e muçulmanos, alguns considerados protetores de
grupos terroristas pelos norte-americanos. O governo dos EUA constatou que
as  principais  células  terroristas  estão  sediadas  no  entorno  de  Israel,
demandando medidas capazes de manter o equilíbrio e a estabilidade.

5

C12

Outra  ação  importante,  no  nível  estratégico,  foi  a  contenção  da  influência
regional do Irã. Os EUA defendem, por exemplo, a não proliferação de armas
nucleares e acusa o Irã de tentar desenvolver um artefato nuclear. O governo
Trump, mais recentemente, fez a equação de poder se alterar mais uma vez na
região ao retirar os EUA do acordo com o Irã, com apoio do “Premier” de Israel,
Benjamin Netanyahu. Além disso, busca enfraquecer o Irã que apoia o atual
governo sírio e financia o Hezbollah.

5

C13

As ações  estratégicas  do EUA,  pós  atentados  de 11 de  setembro,  para  a
América  do  Sul  e,  particularmente  para  o  Brasil,  estão  no  contexto  de
manutenção das parcerias já existentes e apresentam os seguintes objetivos: o
reforço  da  segurança  do  continente  americano;  o  fortalecimento  das
instituições  democráticas;  e  a  promoção  da  prosperidade.  Assim,  a  política
externa  dos  EUA para  a  América  do  Sul  não  tem  ênfase  na  agenda  de
segurança,  mas  sim  na  de  cooperação  econômica,  principalmente  com  o
Brasil, identificado como um dos motores de crescimento regionais e global.

5

C14

Desde 2010, influenciados com o advento da Primavera Árabe, que se alastrou
pelo  Oriente  Médio,  a  política  externa  dos  EUA  vem  apoiando
diplomaticamente as manifestações  populares  de alguns  países asiáticos  e
africanos, que lutam por maior liberdade e democratização de seus países.

5

C15

Outra  ação estratégica foi  a  manutenção das tradicionais  alianças políticas
com o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e os países da OTAN. A política
externa dos EUA define a aliança com o Reino Unido como a relação bilateral
mais importante, o que é evidenciado pelo alinhamento político entre os dois
Governos, bem como por operações militares conjuntas realizadas.

7

C16

Os EUA influenciaram as sanções internacionais contra a Coreia do Norte. Os
Governos  norte-americanos  passaram  a  implementar  ações  de  contenção
contra a Coréia do Norte, haja vista considerarem Kim Jong-Un um político que
possui pensamento extremamente belicista e estar à frente dos destinos de
uma nação considerada membro do Eixo do Mal.

5

C17

Após os atentados, os EUA mantiveram e incentivaram, ainda mais, a política
de uso do “Soft Power” (poder brando) no cenário internacional. O “Soft Power”
se  expressa  pela  expansão  mundial  do  idioma inglês  e  pela  influência  da
cultura norte-americana, além de ações diplomáticas que sustentam os EUA
como  uma potência  hegemônica,  desde  o  fim da  Guerra  Fria  até  os  dias
atuais. 

5

C18

Os seguidores do presidente Woodrow Wilson (1913-1921), cujo pensamento
até hoje influencia a política externa dos EUA, acreditam que o país possui
uma obrigação moral  e  um importante  interesse  em disseminar  os valores
democráticos  e  sociais  norte-americanos pelo  mundo,  criando uma pacífica
comunidade internacional que aceite viver sob o império da lei.

5

C19

A administração Obama era a favor de uma maior cooperação com a China na
maioria das questões internacionais, divergindo somente em questões relativas
à política comercial, a desvalorização cambial do yuan e aos direitos humanos.
Mais recentemente, o Governo Trump endureceu as negociações comerciais e
conseguiu um acordo, reduzindo o déficit comercial com aquele país. Uma das
medidas  (a  compra  de  produtos  agrícolas  dos  EUA)  poderá  prejudicar  as
vendas comerciais do Brasil.

5

C20

Outra ação estratégica dos EUA, pós atentados, está no contexto da crise da
Síria.  Os EUA buscam equilibrar  o poder no Oriente Médio,  pois  o Irã  é o
principal apoiador do governo sírio, sendo também apoiado pela Rússia, sob o
pretexto de combate ao terrorismo. 

5

Conclusão Parcial

C21

Conclui-se,  parcialmente,  que  as  ações  estratégicas  dos  EUA,  no  campo
político,  após  os  atentados  de  11  de  Setembro  de  2001,  demonstraram a
adoção  de  um  crescente  unilateralismo,  causando  desconforto  junto  à
comunidade internacional.  Tais ações reafirmaram a atual hegemonia norte-
americana, relegando para um segundo plano temas prioritários para a agenda
de diversos países, inclusive do Brasil.

15



4

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

b. Expressão Militar

C22

A primeira  ação estratégica  dos  EUA,  no campo militar,  foi  a  declaração  de
guerra  ao  terrorismo  pelo  Presidente  Bush  e  o  desencadeamento  das
campanhas no Afeganistão e no Iraque, como uma reação imediata aos ataques
terroristas. No caso da primeira campanha, o argumento utilizado foi o suporte
dado  pelo  governo  Talibã  do  Afeganistão  à  al-Qaeda.  Na  segunda  frente,  o
discurso  oficial  afirmava  que  o  governo  de  Saddam  Hussein  estaria
desenvolvendo armas de destruição em massa que poderiam ser utilizadas em
ataques contra os Estados Unidos.

10

C23

Para  fazer  frente  ao  desafio  das  guerras,  o  governo  norte-americano
estabeleceu como ação estratégica o fortalecimento de alianças para derrotar o
terrorismo  global.  Assim,  os  EUA buscaram apoio  externo  com seus  aliados
históricos, quais sejam o Reino Unido, Canadá, Austrália, e países da OTAN, e
procuraram  estabelecer  novos  parceiros.  Em  setembro  de  2001,  o  governo
brasileiro  liderou  a  proposta  de  amparar  as  ações  dos  demais  países
americanos  no  enfrentamento  do  terrorismo,  nos  termos  do  Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), apoiada por 22 dos 34 Estados
da Organização dos Estados Americanos (OEA).

7

C24

Outra  ação  estratégica  importante  foi  o  aperfeiçoamento  dos  órgãos  de
segurança.  Em  2002,  ocorreu  a  fundação  do  Departamento  de  Segurança
Interna (DSI) dos EUA e a reestruturação de diversos órgãos de inteligência,
com a finalidade de proteger a população de ameaças terroristas. Os países da
América do Sul e Central foram chamados a incrementar os intercâmbios e as
ligações  no  campo  das  informações  e  inteligência,  visando  à  segurança  do
continente e da comunidade internacional contra ações terroristas.

8

C25

Ainda  no  campo  estratégico,  em  2001,  houve  a  aprovação  pelo  congresso
americano do Ato Patriótico, no qual todos os cidadãos americanos suspeitos de
terrorismo,  poderiam  ser  vigiados,  sem  autorização  judicial.  Dentro  deste
contexto, foi criado um ambiente regulatório e normativo para combater práticas
como lavagem de dinheiro e identificação de fluxos de capitais, utilizados por
narcotraficantes e grupos terroristas. 

5

C26

No contexto das guerras, os EUA ampliaram estrategicamente os gastos com a
indústria bélica e incrementaram a sua base industrial de defesa. Tais medidas
vieram a favorecer  uma saída para a  recessão econômica que se iniciava e
aumentaram, consideravelmente, o orçamento da Defesa. A partir do apoio total
da população para as ações bélicas de revide aos atentados, a ampliação do
orçamento da Defesa foi provada pelo Congresso dos EUA.

5

C27

Após  o  11  de  setembro,  um  novo  aspecto  passou  a  constar  da  concepção
estratégica do governo: a ideia segundo a qual os EUA devem empregar a força
como  alternativa  preventiva  contra  potências  hostis,  suscetíveis  de  usarem
armas de destruição maciça. Essa premissa foi a base da nova Estratégia de
Segurança Nacional, base da Doutrina Bush. Tal documento declara a intenção
dos Estados Unidos em agir militarmente, por conta própria e decisão unilateral
em nome do direito de autodefesa, de maneira preventiva e antecipada: atacar
antes e perguntar depois.

7

C28

O Governo dos  EUA determinou o redimensionamento das  Forças  Armadas,
visando combater um novo inimigo, em um terreno distante e durante um longo
tempo. As forças armadas norte-americanas deveriam ser ágeis, letais e com
capacidade de se deslocarem rapidamente com um mínimo de apoio logístico.
As  forças  terrestres  deveriam ser  baseadas em unidades leves,  porém mais
letais.  Todas elas  deveriam se deslocar  com maior  facilidade.  A Força Aérea
deveria ser capaz de bombardear objetivos distantes com precisão absoluta, e a
Marinha passou a projetar as forças terrestres a lugares remotos e distantes.

5

C29
Na organização da logística estratégica, as Forças Armadas dos EUA passaram
a ser capazes de projetar suas forças a grandes distâncias, num prazo de dias
ou poucas semanas, e não mais de alguns meses.

3

C30

Centros de Treinamento foram criados com o objetivo de preparar as tropas para
uma guerra irregular,  com peculiaridades específicas para as quais as tropas
não  estavam  adestradas,  em  um  sistema  de  rodízio  de  mobilização.  Os
combates no Iraque e no Afeganistão foram realizados em um ambiente urbano,
contra  um  inimigo  que  empregava  técnicas  de  guerrilha,  infiltrado  nas
populações locais, diferentemente do combate regular. O Brasil vem conduzindo
tratativas  para  a  realização  de  adestramento  conjunto  com  Forças  norte-
americanas em um dos seus Centros de Treinamento, com previsão de ocorrer
em 2021.

5



5

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C31

O  Governo  dos  EUA  ampliou  o  apoio  prático  e  efetivo  às  ações  de
contraterrorismo em todo o mundo. O governo do Brasil tem sido cooperativo em
verificar os registros fornecidos por agências de inteligência, de aplicação da lei e
da área financeira dos EUA sobre centenas de suspeitos de terrorismo.

5

C32

Outra ação estratégica dos EUA foi o maior apoio doméstico ao fornecimento de
cooperação militar  para  países  que enfrentavam o problema do terrorismo. O
Brasil  foi  favorecido por ocasião dos Grandes Eventos realizados em território
brasileiro,  recebendo  grande  apoio  dos  órgãos  de  segurança  dos  EUA,  em
relação às medidas preparatórias e de acompanhamento.

5

C33

A vinculação  da  cooperação  militar  Estados  Unidos-Colômbia,  contra  grupos
armados/narcotraficantes, à Guerra Global contra o Terror tornou-se politicamente
conveniente  para  os  governos  de  ambos  os  países.  Tal  fato  ocasionou  a
expansão da cooperação para o enfrentamento dos grupos armados, vinculados
à produção e tráfico  de drogas  no país,  com consequências  indiretas para  o
Brasil.

5

C34

A ação estratégica dos Estados Unidos de ampliar seus parceiros militares fez
surgir  a  aproximação  do  Brasil  com  o  Governo  Trump  recentemente.  Em
acréscimo  a  essa  aproximação,  os  posicionamentos  brasileiros  favoráveis  ao
combate ao Terrorismo permitiram tornar o Brasil um Aliado Preferencial Extra-
OTAN dos EUA, ou seja, com um relacionamento de trabalho estratégico com as
Forças  Armadas  americanas.  Países  com  essa  designação  têm  acesso
preferencial  às  pesquisas  e  tecnologias  mais  recentes  e  aos  melhores
equipamentos militares dos Estados Unidos -  e pode ser,  então,  que o Brasil
desfrute de seu status com boas aquisições.

5

Conclusão Parcial

C35

Conclui-se, parcialmente, que as ações estratégicas dos EUA na expressão 
militar, após os atentados de 11 de Setembro de 2001, fortaleceram ainda mais o 
poderio bélico norte-americano e a segurança interna do país. O Brasil, ao apoiar
as ações de contraterrorismo na América do Sul, foi favorecido ao tornar-se um 
parceiro preferencial dos EUA extra-OTAN.

15

C36 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C37
As ações estratégicas dos EUA, após os atentados terroristas de 11 de Setembro
de 2001, foram marcantes para a manutenção da hegemonia norte-americana e
trouxeram reflexos para diversos países, incluindo o Brasil.

5

C38

Em síntese, após os atentados, os EUA mudaram a direção de suas relações
internacionais,  substituindo os princípios baseados na persuasão e dissuasão,
pelos  ataques  preventivos.  Consolidou,  desta  forma,  o  unilateralismo  como
princípio  norteador  da  nova  política  externa  norte-americana,  indiferente  aos
tratados  e  instituições  internacionais.  Tal  posicionamento  político  permitiu  que
aumentassem,  ainda  mais,  o  seu  poder  bélico  e  realizassem  as  campanhas
militares no Iraque e no Afeganistão, com a liberdade gerada pelas alianças e
pelos apoiadores.

8

C39

O  unilateralismo  dos  EUA,  claramente  presente  nos  temas  de  segurança  e
terrorismo,  relegou  para  um  segundo  plano  temas  prioritários  para  diversos
países, inclusive o Brasil. Porém, os posicionamentos de apoio ao combate ao
Terrorismo, manifestados pelos Governos brasileiros, desde então,  fazem com
que  os  EUA identifiquem  o  Brasil  como  um indutor  de  crescimento  regional,
engajado  no  combate  aos  ilícitos  transnacionais  e  que  apoia  esforços
multilaterais capazes de assegurar um crescimento global justo e sustentável.

7

C40

No  campo  militar,  a  aplicação  da  Doutrina  da  Dissuasão  Ofensiva,  em
substituição  à  Doutrina  da  Dissuasão  Retaliatória,  fez  com  que  os  EUA
aumentassem seus gastos com Defesa, incrementando ainda mais seu poderio
bélico e consolidando sua posição de potência militar hegemônica. Devido aos
seus posicionamentos favoráveis às ações contraterroristas dos EUA e ações do
atual  Governo  brasileiro,  o  Brasil  foi  indicado como Aliado Preferencial  Extra-
OTAN.

8

C41

Por  fim,  conclui-se  que  as  ações  estratégicas  norte-americanas  tornaram  o
Terrorismo  contemporâneo  uma  questão  mundial.  Entretanto,  a  supremacia
política e militar dos Estados Unidos passou a ser percebida cada vez mais como
um elemento negativo à estabilidade global, fortalecendo as posições de países
que defendem a necessidade de uma maior distribuição de poder em espaços
multilaterais, como o Brasil.

15

C42 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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 parcialmente compreensível,
embora  fragmentado,  com  má  articulação  de
ideias.  Há  contradições  que  não  dificultam  a
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas
registram dificuldade de compreensão localizada.

10

A3: Desenvolvimento  compreensível,  coerente,
lógico e sem contradições, no qual todas as ideias
apresentadas  são  desenvolvidas,  proporcionando
leitura fluente.

20 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do
pensamento,  facilita a pronta percepção e jamais
obriga  o  leitor  a  retornar  para  entender  melhor
alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um todo,  obrigando
retornos frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência  de  pouca  clareza  em  partes  do
texto.

10

B3: Texto  suficientemente  claro,  de  fácil
entendimento do leitor.

25 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela  economia
verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da  comunicação  do
pensamento.  O  bom  texto  vai  direto  ao  ponto,
desenvolve-se  de  maneira  sóbria  e  retilínea  e  evita
divagações inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil,  usado para  aumentar  o  texto sem lhe conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva ao laconismo,
comprometendo a clareza, ou redundando em omissão
de conteúdo. 

C1: É  pouco  objetivo,  vago  e  com  divagações
inúteis na (quase) totalidade do texto.

0 (1)

C2: É  parcialmente  objetivo  em  determinadas
partes do texto.

10

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na
exposição das suas ideias.

20 (2)

(D) COESÃO:  avalia-se o emprego de elementos
coesivos:  pronomes,  conjunções,  preposições,
tempos verbais, pontuação.

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam
a  coesão  dentro  dos  parágrafos  e/ou  entre  os
parágrafos. Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego  inadequado  dos  elementos  da
coesão.

5

D3: Empregou  parcialmente  os  elementos
coesivos.

10

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos
coesivos, gerando texto coeso.

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 10 (4)

E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO     (600 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Da análise do atual sistema de transporte da Região Norte do Brasil,  apresentar as ações governamentais
adotadas e aquelas passíveis de adoção para promover a integração da referida região às Regiões Centro-Oeste e
Nordeste do País.
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1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

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.
3

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 ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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

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

- 190 (cento e noventa) 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” . 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

Ações  governamentais  no  sistema  de  transporte  têm  sido  realizadas  por
diversos governos para integrar a Região Norte ao espaço nacional. Essas
ações  sofrem  influência  direta  dos  aspectos  fisiográficos,  econômicos  e
sociais.

7

C2

A Região  Norte  é  formada pelos  Estados  de Rondônia,  Acre,  Amazonas,
Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. De maneira geral, limita-se ao sul com a
Região Centro-Oeste, a sudeste com a Região Nordeste e a leste com o
oceano Atlântico,  com destaque para o  delta da  bacia hidrográfica do  rio
Amazonas. A infraestrutura de transporte existente na Região é caracterizada
pela  deficiente  rede  viária,  o  que  a  torna  altamente  restritiva  para  a
mobilidade de pessoas e de materiais, com impactos na integração nacional.

8

C3

Na  região,  ainda  persistem  grandes  vazios  demográficos,  sem  estradas
asfaltadas  ou  vias  navegáveis  permanentes.  Nesse  cenário,  além  dos
centenários portos fluviais de Belém/PA e Manaus/AM, os eixos pioneiros de
integração da região ao Centro-Sul e ao Nordeste datam das décadas de
1960 e 1970. Suas origens decorrem de ações implementadas no âmbito do
Plano  de  Integração  Nacional  (PIN)  e  que  ficaram  materializadas  nas
rodovias  BR-364,  Porto Velho-São Paulo,  BR-010,  Belém-Brasília,  BR-163
Cuiabá-Santarém, dentre outras.

8

C4

Nas décadas e 2000 e 2010, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)
permitiu novos investimentos no setor de transporte da região, mas não se
mostrou suficiente e eficiente. No governo atual, novas iniciativas têm sido
implementadas.

7
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Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C5

A seguir, da análise do atual sistema de transporte da Região Norte do Brasil,
serão apresentadas as ações governamentais adotadas e aquelas passíveis de
adoção para promover a integração da referida região às Regiões Centro-Oeste
e Nordeste do País.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

a. Ações governamentais adotadas

C7

1) Obras de pavimentação e manutenção de trechos da BR-163 (Cuiabá/MT-
Santarém/PA)
O Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes  (DNIT),  tem  adotado  medidas  para  melhorar  a  infraestrutura
rodoviária  no Norte  do  País  e  impulsionar  o  desenvolvimento e  a  integração
regional e nacional. Iniciativas, como a pavimentação de trechos da BR-163 são
alguns exemplos. A BR 163 é a principal via de escoamento da safra de grãos
do  Centro-Oeste  rumo  aos  portos  do  Pará  e  foi  pavimentada  até  Miritituba,
distrito do município de Itaituba/PA, onde estão os principais terminais portuários
utilizados para escoar a produção. As obras na BR-163 iniciaram em setembro
de  2017  e  foram  concluídas  em  fevereiro  de  2020,  sendo  executadas  pelo
Exército Brasileiro.

10

C8

2) Obras de Pavimentação e manutenção da BR-230 (Transamazônica) 
Conhecida como rodovia Transamazônica, a construção da BR-230 teve início
nos anos 1970 com o objetivo de ligar a região Norte ao restante do País. Hoje,
ela  é  a  terceira  maior  do Brasil,  percorrendo os  estados  da Paraíba,  Ceará,
Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. A estrada possui cerca de quatro
mil quilômetros de extensão e encontra-se em fase de obras de pavimentação
em  vários  segmentos,  particularmente  nos  Estados  do  Pará  e  Tocantins.  A
pavimentação proporcionará melhorias na mobilidade de tráfego de pessoas e
mercadorias, contribuindo para a integração socioeconômica da Região Norte ao
Nordeste brasileiro.

15

C9

3) Conclusão / Concessão da Ferrovia Norte-Sul 
A Ferrovia  Norte-Sul  foi  projetada  para  ser  a  espinha  dorsal  do  transporte
ferroviário  no Brasil,  integrando o território  e  contribuindo para a  redução do
custo  logístico  do  transporte  de  cargas.  Faz  conexões  com  as  principais
ferrovias que estão em operação e alcança os principais portos marítimos do
País.  Atualmente,  seu  traçado  efetivo  vai  de  Açailândia/MA  a  Estrela  do
Oeste/SP,  cruzando o Estado  de Tocantins  de norte  a  sul.  Em Açailândia,  a
ferrovia  conecta-se  com  a  ferrovia  Carajás.  Em  2019,  o  Governo  Federal
concedeu 1.537 Km da ferrovia entre Porto Nacional/TO e Estrela do Oeste/SP à
empresa Rumo S.A. Com a maior parte da extensão concluída e em operação, a
previsão é que em 2021 a totalidade da concessão esteja operacional.

10

C10

4) Conclusão das eclusas de Tucuruí 
Inaugurada  pelo  Governo  federal  em 2010,  o  complexo  é  formado por  duas
eclusas e um canal de navegação, o que viabiliza a navegação no rio Tucuruí e
permite o tráfego de comboios transportando até 20 mil toneladas de carga entre
Barra do Garças/MT e Belém/PA. A construção das duas eclusas venceu um
desnível de 72 metros de altura provocado pela construção da Usina Hidrelétrica
de Tucuruí.

10

C11

5) Operação e manutenção da hidrovia dos rios Tocantins-Araguaia 
A hidrovia  do Tocantins-Araguaia é  uma das principais vias  de transporte do
corredor Centro-Norte brasileiro. É navegável desde Barra do Garças/MT, no rio
Araguaia, ou Peixe/TO, no rio Tocantins, até a hidrovia do Amazonas no porto de
Vila  do  Conde,  próximo  a  Belém/PA.  Possui  potencial  navegável  em
aproximadamente  3.000  km e  apresenta  capacidade  para  o  escoamento  da
produção de grãos do Mato Grosso, Goiás,  Pará e Tocantins,  promovendo a
integração  entre  as  regiões  Centro-Oeste  e  Norte.  A  hidrovia  tem  vias
navegáveis, terminais hidroviários e estruturas de transposição de nível, como
as eclusas de Tucuruí.

15

C12

6) Operação e manutenção da hidrovia do rio Madeira
Conectando-se com a BR-364 na cidade de Porto Velho/RO, a hidrovia do rio
Madeira é uma fundamental via de escoamento para a produção agropecuária
do Centro-Oeste e de Rondônia, e de vital importância para o desenvolvimento
regional devido à sua posição estratégica. Sendo navegável desde Porto Velho
até sua foz, na confluência com rio Amazonas, a hidrovia vem se consolidando
como um relevante eixo de escoamento de cargas, em especial devido ao seu
papel de integração e conexão entre as regiões Norte e Centro-Oeste.

10
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C13

7) Construção, manutenção e operação das Instalações Portuárias Públicas de
Pequeno Porte (IP4) 
Desde a criação do programa em 2013, o governo federal, por meio do DNIT
vem construindo, manutenindo e operando Instalações Portuárias Públicas de
Pequeno  Porte.As  IP4  têm  como  objetivo  prover  municípios  ribeirinhos  de
instalações portuárias que forneçam segurança nas operações de embarque e
desembarque de passageiros e  mercadorias diversas.  Até  o  momento,  foram
concluídas 44 IP4 nos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Assim
sendo,  pode-se  inferir  que  as  IP4  localizadas  nas  hidrovias  de  interligação
regional favorecem a integração de pessoas e mercadorias.

15

C14

8) Obras de reforma, modernização e ampliação da infraestrutura aeroportuária
da região 
Recentemente,  a  INFRAERO  modernizou  e  ampliou  a  infraestrutura  de
impotantes aeroportos da região, como Manaus, Macapá, Rio Branco e Marabá.
Tal  ação teve o objetivo de aumentar a capacidade operacional,  aprimorar os
níveis de segurança e proporcionar mais conforto e comodidade para os usuários
e  passageiros.  Assim,  espera-se  aumento  na  oferta  de  voos  nacionais  e
regionais,  o  que  certamente  contribuirá  para  a  ampliação  da  integração  da
Região Norte ao Centro-Oeste e Nordeste do país.

10

b. Ações governamentais passíveis de adoção

C15

1) Obras de pavimentação, manutenção e concessão de trechos da BR-364 (RO/
MT) 
A BR-364 é o principal corredor logístico para o escoamento da safra de grãos de
Rondônia  e  do  noroeste  do  Estado  de  Mato  Grosso  para  a  hidrovia  do  rio
Madeira,  a  partir  do  porto  de  Porto  Velho.  Passam  na  rodovia  federal
aproximadamente  8  milhões  de  toneladas  de  grãos  por  ano.  O  projeto  de
concessão à iniciativa privada se materializou em 2019 por meio do Decreto nº
9.972,  de  14/08/2019.  A proposta  engloba  o  trecho  entre  os  municípios  de
Comodoro/MT  e  Porto  Velho/RO,  totalizando  806,3  quilômetros  de  extensão.
Com a execução do projeto, pretende-se ampliar a capacidade da via e reduzir o
custo do transporte e o tempo de viagem entre o noroeste de Mato Grosso e
Porto Velho.

15

C16

2)  Obras  de  pavimentação  e  concessão  de  trechos  da  BR-153  (Belém/PA-
Brasília/DF) 
Atualmente, a BR-153 é considerada uma das principais rodovias de integração
nacional.  O  trecho  dessa  rodovia  incluído  na  futura  concessão  possui  uma
extensão  de  624,1  km  entre  os  municípios  de  Aliança  do  Norte/TO  e
Anápolis/GO, sendo considerado a principal ligação do Meio-Norte do Brasil com
a Região Centro-Oeste. O projeto também se materializou em 2019 por meio do
no Decreto nº 9.972, de 14/08/2019. Os investimentos resultarão na melhoria do
nível do serviço ofertado, assegurando maior fluidez, confiabilidade e segurança
no transporte de carga e de passageiros, reduzindo o custo logístico entre as
regiões.

10

C17

3) Modernização e ampliação do Porto de Santarém/PA
Inaugurado na década de 1970 no âmbito do Plano de Integração Nacional (PIN),
o Porto de Santarém localiza-se na foz do rio Tapajós. Atualmente, é administrado
pela  Companhia  Docas  do  Pará  (CDP)  e  tem  sua  vocação  voltada  para  a
operação com passageiros, granéis sólidos e carga geral. O porto é fundamental
na  logística  de  escoamento  da  produção  agropecuária  das  Regiões  Norte  e
Cento-Oeste,  sendo que grande parte da carga movimentada tem origem em
Porto Velho e Miritituba. Assim sendo, a constante modernização e ampliação
das instalações portuárias por parte da CDP faz-se necessária para dar vazão e
acompanhar o dinamismo do escoamento crescente da produção agropecuária
de Rondônia e do Centro-Oeste.

12

C18

4) Regulamentação da navegação de cabotagem 
Navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos brasileiros, utilizando
exclusivamente a via marítima ou a via marítima e as interiores. Nesse sentido,
governo federal encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei 4199/20 que cria o
Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem. Com isso, pretende ampliar
a oferta de serviços de transporte por cabotagem na costa brasileira, aumentando
a competitividade entre empresas e reduzindo o custo de transporte de cargas.
Apelidado de "BR do Mar”, o programa elimina travas da atual legislação com o
objetivo  de  aumentar  a  participação  do  sistema  aquaviário  na  matriz  de
transportes brasileira. Com a regulamentação da cabotagem, espera-se aumento
da integração da Região Norte ao Nordeste e às demais regiões do País, a partir
dos portos de Manaus, Belém e Macapá.

13
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C19

5) Obras de reforma, modernização e ampliação da infraestrutura portuária
de Belém, Manaus e Macapá 
Com  a  possibilidade  de  aprovação  e  regulamentação  do  Programa  de
Estímulo  ao  Transporte  por  Cabotagem,  espera-se  aumento  na  oferta  de
serviços de transporte de cargas por cabotagem e na participação do sistema
aquaviário na logística da região. Com o aumento da demanda, certamente
será  necessária  a  reforma,  modernização  e  ampliação  da  infraestrutura
portuária dos portos de acesso à região, como Belém, Manaus e Macapá.
Assim, a integração da Região Norte às demais regiões costeiras do País
será reforçada pelo incremento da navegação de cabotagem.

10

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.  30

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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 parcialmente compreensível,
embora  fragmentado,  com  má  articulação  de
ideias.  Há  contradições  que  não  dificultam  a
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas
registram dificuldade de compreensão localizada.

5

A3: Desenvolvimento  compreensível,  coerente,
lógico e sem contradições, no qual todas as ideias
apresentadas  são  desenvolvidas,  proporcionando
leitura fluente.

10 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do
pensamento,  facilita a pronta percepção e jamais
obriga  o  leitor  a  retornar  para  entender  melhor
alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um todo,  obrigando
retornos frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência  de  pouca  clareza  em  partes  do
texto.

10

B3: Texto  suficientemente  claro,  de  fácil
entendimento do leitor.

15 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela  economia
verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da  comunicação  do
pensamento.  O  bom  texto  vai  direto  ao  ponto,
desenvolve-se  de  maneira  sóbria  e  retilínea  e  evita
divagações inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil,  usado para  aumentar  o  texto sem lhe conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva ao laconismo,
comprometendo a clareza, ou redundando em omissão
de conteúdo. 

C1: É  pouco  objetivo,  vago  e  com  divagações
inúteis na (quase) totalidade do texto.

0 (1)

C2: É  parcialmente  objetivo  em  determinadas
partes do texto.

10

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na
exposição das suas ideias.

15 (2)

(D) COESÃO:  avalia-se o emprego de elementos
coesivos:  pronomes,  conjunções,  preposições,
tempos verbais, pontuação.

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam
a  coesão  dentro  dos  parágrafos  e/ou  entre  os
parágrafos. Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego  inadequado  dos  elementos  da
coesão.

5

D3: Empregou  parcialmente  os  elementos
coesivos.

8

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 5 (4)

E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.
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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 1.000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO



12

DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2020

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 desta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


