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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

“Durante o Estado Novo,  Vargas intensificou o apelo  aos sentimentos brasileiros  de nacionalismo econômico...  O efeito  prático do
nacionalismo econômico foi criar condições de apoio às medidas para industrialização, da mesma forma que incrementou a intervenção
estatal na economia.” (Skidmore, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p.69).

Analisar  o  período  histórico  conhecido  como  Era  Vargas  (de  1930  a  1945),  nas  expressões  política e
econômica, destacando as crises e instabilidades ocorridas e concluindo sobre o papel dos militares no período.

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. 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

M9
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Totalmente. 15

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

ideias do destaque.

Totalmente. 15

Mais da metade das ideias com ligação. 10

Menos da metade das ideias com ligação. 5

Ideias sem ligação. 0

M12
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.

M13 Retomada da ideia central. 5

M14

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

 Aluno nº



2

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M15

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

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

A Era  Vargas  foi  o  período  da  história  do  Brasil  no  qual  Getúlio  Vargas
exerceu  a  Presidência  da  República,  sendo  marcado  por  crises  e
instabilidades políticas, porém com mudanças significativas na economia e
na sociedade brasileira.

5

C2

O período se deu de 1930 a 1945, dentro de uma conjuntura internacional
marcada por transformações e fatos históricos relevantes. A crise mundial de
1929 destruía a crença no liberalismo econômico e apontava a necessidade
da  presença  do  Estado  na  economia,  enquanto  a  2ª  Guerra  Mundial
mostrava  a  expansão  de  ideologias  como o  comunismo,  o  fascismo  e  o
nazismo,  instituindo  o  culto  ao  Estado  acima  dos  interesses  individuais,
aspectos que influenciaram fortemente Getúlio Vargas.

10

C3

No Brasil, a Revolução de 1930 encerrou a República Velha (1889 a 1930),
caracterizada pelo domínio das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais
que se revezavam no poder, a chamada “política do café com leite”. Para tal,
os líderes da revolução destituíram Washington Luís e impediram que Júlio
Prestes, vencedor das eleições, assumisse o cargo, dando posse ao gaúcho
Getúlio Vargas. O movimento teve a participação de políticos oposicionistas e
de  militares  integrantes  do  Movimento  Tenentista,  composto  por  oficiais
intermediários insatisfeitos com o sistema político brasileiro, sobretudo com
as práticas do jogo político imposto pelas oligarquias. 

10

C4

A Era Vargas é dividida, historicamente, em 3 (três) momentos distintos: o
Governo Provisório (de 1930 a 1934), o Governo Constitucional (1934 a
1937) e o Estado Novo (1937 a 1945). Em todas as fases, os militares
exerceram  papel  relevante,  confrontando-se  com  outras  forças  políticas
presentes. Os tenentes, influenciados pelo fascismo europeu, defendiam a
mais  completa  centralização,  contrários  às  oligarquias  tradicionais  que
almejavam  retornar  ao  poder  e  aos  militares  legalistas,  para  os  quais  a
prioridade  era  a  manutenção  da  ordem.  Tais conflitos  de  ideias  e
interesses geraram momentos de instabilidade e crises que marcaram o
momento histórico. 

10

C5
A seguir, será analisado o período histórico conhecido como Era Vargas, em
suas  expressões  política  e  econômica,  destacando  as  crises  e  as
instabilidades ocorridas e concluindo sobre o papel dos militares no período.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Política

C7

A centralização do poder foi uma característica da Era Vargas. A partir do
início do Governo Provisório, com receio do retorno das oligarquias pela via
eleitoral,  Vargas  dissolveu  o  Congresso  Nacional  e  as  Assembleias
Legislativas estaduais e municipais, além de substituir os governadores de
Estado  por  interventores  nomeados  pelo  governo.  Tal  processo  de
centralização do poder ocorreu durante todas as fases e foi se intensificando
de  forma  paulatina,  com  apoio  de  militares,  principalmente  aqueles
ligados  ao  Movimento  Tenentista,  que  foram  nomeados
intervencionistas em diversos estados, como o Tenente Juarez Távora,
entre  outros.  O  ápice  da  centralização  política  foi  o  estabelecimento  do
Estado Novo e da nova constituição de 1937, com a transferência de todos
os poderes para Vargas. 

10
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C8

Outro aspecto político marcante da Era Vargas foi  o estabelecimento de
uma identidade nacionalista.  Influenciado pelo surgimento do nazismo e
do fascismo na Europa, o governo Vargas implementou políticas populistas,
utilizando-se  de  forte  propaganda  nacionalista,  incentivou  o  culto  aos
símbolos nacionais e criou empresas estatais. Tais ideias nacionalistas foram
apoiadas pelos militares do Movimento Tenentista que passaram a ter
grande influência no governo.

10

C9

A Revolução Constitucionalista de 1932 questionou a demora do Governo
Provisório  em seu retorno à  democracia  e  alertou  de  que era chegado o
momento  para  pôr  um  fim  ao  caráter  revolucionário  do  regime.  Tal
contestação  foi  realizada  pela  oligarquia  tradicional  que  queria  o  retorno
imediato  à  normalidade  constitucional,  com a  realização  de  eleições  que
supostamente  a  recolocaria  no  poder.  O  movimento  foi  debelado  pelo
emprego de forças militares fiéis  ao  governo,  lideradas pelo General
Gois  Monteiro,  porém  Getúlio  Vargas  viu-se  forçado  a  convocar  uma
Assembleia Constituinte.

10

C10

A  Constituição  de  1934 foi  redigida  e  promulgada  no  contexto  das
reivindicações  da  Revolução  Constitucionalista  de  1932.  Apresentou
novidades como o voto secreto, uma bancada classista, o voto feminino e o
estabelecimento  das  leis  trabalhistas,  caracterizando  o  regime  varguista.
Além disso, tratava da ordem econômica e social, com intenções claramente
nacionalistas, principalmente quanto à economia.

10

C11

Outro  aspecto  político  da  Era  Vargas  foi  o  suporte  ao  Movimento
Trabalhista. Com o crescimento da classe operária devido à industrialização
crescente no País, o governo Vargas visualizou a possibilidade de controlar
as relações do Estado com esse novo ator social, conquistando o apoio dos
trabalhadores e dos seus sindicatos. Para tal, fez modificações importantes
como a criação da Justiça do Trabalho, a Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT),  a  carteira  de  trabalho,  o  salário-mínimo,  entre  outras  medidas  de
proteção ao trabalhador. 

10

C12

O populismo foi utilizado por Getúlio Vargas para se aproximar das camadas
populares do País e estabelecer um vínculo emocional com o povo, por meio
o culto à personalidade do líder. Com a urbanização, a industrialização e a
nova conjuntura política após a Crise de 1929, houve uma diversificação da
estrutura  social  do  País,  com  o  surgimento  de  uma  burguesia  industrial
urbana e o aumento da classe média e do operariado. Getúlio conquistou a
imagem  de  protetor  dos  pobres,  sendo  essa  característica  um  dos
sustentáculos do Varguismo.

10

C13

Durante a Era Vargas, notadamente na década de 1930, surgiram no Brasil a
Aliança Nacional  Libertadora  (ANL)  e  a  Ação  Integralista  Brasileira  (AIB),
partidos políticos frutos da conjuntura internacional e do avanço dos regimes
totalitários  de  cunho  nazifascista  e  comunista  na  Europa.  Tais  partidos
potencializaram a  radicalização ideológica neste período,  desembocando
na  Intentona  Comunista  de  1935  e  na  Intentona  Integralista  de  1938,
movimentos bélicos que tinham por objetivo a deposição de Vargas. Muitos
militares  desiludidos  com  o  rumo  do  governo  aderiram  aos
movimentos, sendo influenciados por lideranças como o ex-Capitão do
Exército Luís Carlos Prestes, o Coronel Euclides de Oliveira Figueiredo,
Plínio Salgado, entre outros.

10

C14

Como reação ao radicalismo ideológico e alegando haver uma tentativa de
golpe comunista em andamento, Vargas deu um golpe de estado e instituiu o
Estado  Novo  (1937-1945),  permanecendo  na  presidência  de  forma
autoritária.  Com apoio do então Ministro da Guerra,  o  General  Eurico
Gaspar  Dutra,  e  da  cúpula  das  Forças  Armadas,  Getúlio  Vargas
determinou  o  fechamento  do  Congresso  Nacional  e  outorgou  uma  nova
constituição  (a  Constituição de  1937),  que  lhe  conferia  amplos  poderes.
Essa constituição ficou conhecida como "a Polaca", por se ter inspirado na
constituição vigente na Polônia. Durante esta fase, o País vivenciou o regime
mais  autoritário,  com  o  intervencionismo  acentuado  na  economia,  na
sociedade e na política, com um agudo centralismo nas mãos de Vargas,
anulando o federalismo republicano. 

5
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C15

Em 1945, da mesma forma que assumiu o poder como consequência de uma
revolução, Getúlio Vargas foi forçado a renunciar por um movimento militar
liderado por generais que compunham seu próprio ministério, entre eles o
General Cordeiro de Farias  e o General  Gois Monteiro, então Ministro da
Guerra,  colocando um fim  ao Estado Novo.  O anseio  por  modificações
surgiu  a  partir  do  retorno  das  tropas  brasileiras,  com  o  término  da
Segunda  Guerra  Mundial  e  a  vitória  sobre  o  nazifascismo,  não  se
podendo mais conceber um regime autoritário no País. 

5

Conclusão Parcial

C16

Conclui-se, parcialmente, que a Era Vargas foi fortemente influenciada pelos
fatos políticos internacionais que conduziram o País a um regime autoritário,
populista  e  centralizador.  Os  militares  tiveram  grande  influência,  com
presença desde o início do Governo Provisório até a deposição de Getúlio.
Entretanto, o grupo de militares não era homogêneo, dividindo-se entre os
centralizadores radicais tenentistas e os militares legalistas que apoiavam a
lei e a ordem.

10

b. Expressão Econômica

C17

O governo Vargas atuou como um grande interventor estatal na economia
do  Brasil.  Estimulado  pelo  aparecimento  de  doutrinas  antiliberais  e  de
estados intervencionistas em todo o mundo ocidental capitalista, após a crise
de  1929,  foram  adotadas  medidas  para  abandonar  o  modelo  primário-
exportador e intensificar o processo de industrialização do País, dando um
perfil  dirigista  à  economia  nesse  período.  Esse  perfil  intervencionista  era
apoiado pelos militares, principalmente aqueles ligados ao Movimento
Tenentista, e gerou crises e conflitos políticos com a oligarquia cafeeira.

10

C18

Em  relação  ao  setor  agrícola  de  exportação,  Getúlio  Vargas  protegeu  a
cultura o café, mas também diversificou a agricultura. O Estado comprou
e  destruiu  o  estoque  excedente  de  café,  buscando  controlar  a  oferta  e
garantir  o  preço  do  produto  no  mercado  internacional.  Além  disso,  criou
órgãos de proteção a outros produtos agrícolas, como o cacau, pinho, mate,
álcool,  entre  outros,  não  agradando  os  grupos  oligárquicos  cafeeiros  que
foram retirados do poder. 

10

C19

A Era Vargas marcou o início do processo de industrialização do Brasil, sob
o  comando  do  Estado.  Para  tal,  concedeu  facilidades  de  financiamentos,
investiu em infraestrutura (ferrovias) e instalou diversas indústrias estatais,
principalmente  relacionadas  à  indústria  pesada,  setor  pouco  atraente  à
iniciativa  privada  pela  lentidão  dos  retornos  financeiros.  Por  meio  de
empréstimos  externos,  o  Estado  participou  diretamente  da  formação  da
indústria pesada no Brasil, além de criar o Conselho Nacional do Petróleo.
Tais medidas tiveram o apoio dos militares, tanto os tenentistas quanto
os legalistas, que queriam o avanço econômico e a modernização do País.

10

C20

Com  as  medidas  econômicas  tomadas  pelo  governo  Vargas,  se  deu  a
formação  de  um  mercado  interno no  Brasil,  até  então  incipiente.  Tal
mercado foi fruto da continuidade da política de substituição de importações,
que já vinha ocorrendo desde a Primeira Guerra Mundial (1914-1919), e a
nova política trabalhista posta em prática pelo governo Vargas, a partir  da
Revolução de 1930. O trabalhador, com melhores salários e protegidos pelas
leis  trabalhistas,  passou  a  comprar  produtos  fabricados  pelas  indústrias
nacionais.

10

C21

A eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve efeitos favoráveis à
política de industrialização na Era Vargas. As indústrias brasileiras passaram
também  a  exportar  produtos  industrializados para  outros  países
envolvidos  com  a  guerra,  além  de  vender  para  o  mercado  interno.  Pela
primeira  vez,  o  Brasil  exportou  artigos  que  não  fossem  relacionados  à
agropecuária.

10

C22

Com  a  industrialização,  veio  também  a  urbanização.  A  diminuição  da
imigração de estrangeiros e a crescente necessidade da mão de obra fez
com  que  a  população  brasileira  no  campo  iniciasse  um  movimento  em
direção aos grandes centros do País, marcando esse período do governo
Vargas.  Tal  processo  de  inchaço  das  cidades  trouxe  também  agitações
políticas e novas estruturas partidárias surgiram, como a ANL e AIB.

10



5

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C23

Getúlio  Vargas  realizou,  ainda,  uma  política  trabalhista  de  proteção  ao
trabalhador,  mas  também  de submissão  dos  sindicatos  ao  Estado.
Inspirado  pela  Carta  del  Lavaro,  vigente  na  Itália  fascista,  as
regulamentações do Governo mantiveram a estrutura vertical dos sindicatos,
criaram o imposto sindical e proibiram a greve e o lockout, ou seja, a greve
patronal,  tornando  os  sindicatos  cada vez mais  dependentes  do  Governo
Federal.

10

C24

O  Governo  de  Getúlio  Vargas  criou  a  infraestrutura necessária  para  o
desenvolvimento industrial. Por meio de empréstimos bancários dos Estados
Unidos da América (EUA), Vargas implantou a usina de Volta Redonda e a
Companhia  do  Vale  do  Rio  Doce.  Além  disso,  incrementou  o  transporte
marítimo para trazer o carvão de Santa Catarina e equipou a estrada de ferro
Central do Brasil para transportar o minério extraído de Minas Gerais.

5

C25

O posicionamento do governo Vargas, ao lado dos EUA na Segunda Guerra
Mundial, trouxe avanços em equipamentos e treinamentos para as tropas
brasileiras,  além  de  acordos  sobre  investimentos  e  empréstimos  para  a
indústria de base militar  brasileira.  Assim, as Forças Armadas do Brasil
foram  favoráveis  às  mudanças  econômicas  e  beneficiaram-se  com
equipamentos,  fábricas  de  explosivos  e  munições,  além  de
treinamentos para a guerra.

5

Conclusão Parcial

C26

Conclui-se, parcialmente, que o governo de Getúlio Vargas realizou uma forte
intervenção estatal e promoveu a diversificação da economia, com ênfase na
industrialização. Tais iniciativas romperam com o modelo agroexportador, em
detrimento  dos  setores  que  dominavam  a  economia  do  País,  e  geraram
conflitos internos com os setores das oligarquias. Os militares apoiaram as
iniciativas centralizadoras e foram beneficiados com equipamentos e fábricas
de material pesado.

10

C27 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C28

A Era Vargas (1930-1945) foi um marco na história do Brasil que, apesar de
ser  considerado  um  período  com  muitas  instabilidades  e  crises,  foi
caracterizado por mudanças profundas na economia e nas relações políticas
que governavam a república até então.

5

C29

Em síntese, a Era Vargas fez surgir uma nova forma de pensar o Estado,
mais centralizador e nacionalista, na sua expressão política, e menos liberal e
mais  desenvolvimentista,  em sua expressão econômica.  Para  tal,  rompeu
com  o  modelo  das  oligarquias  cafeeiras,  investiu  na  modernização  da
economia  e  impulsionou  o  desenvolvimento  econômico  do  Brasil,  rumo  à
industrialização.

5

C30

Os  militares  exerceram  grande  influência  no  governo  de  Getúlio  Vargas.
Apoiaram  a  sua  ascensão  em  1930,  desempenharam  papel  de  grande
influência em suas ações e foram os principais atores em sua queda, em
1945. Apesar de não formarem um grupo militar homogêneo, a necessidade
de uma modernização no Brasil, feita pela via autoritária, era um consenso
entre  todos.  Além  disso,  os  fatos  internacionais  como  o  surgimento  do
comunismo,  do  nazifascismo  e  da  entrada  do  Brasil  na  Segunda  Guerra
Mundial, levaram os militares a apoiar um regime mais forte e centralizador.
Quando perdeu o apoio dos militares, após o retorno vitorioso das tropas que
derrotaram  os  regimes  totalitários  europeus,  o  Estado  Novo  de  Getúlio
Vargas caiu.

15

C31

Por  fim,  pode-se  afirmar  que  a  Era  Vargas  deixou  um  grande  legado,
acelerando a modernização do País de forma centralizadora, nacionalista e
autoritária, com o apoio dos militares. Getúlio Vargas deixou sua marca na
história do Brasil, sendo conhecido até hoje pelo povo brasileiro como “o pai
dos pobres”.

5

C32 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)

“A independência dos países da América do Sul não representou a cristalização de suas fronteiras. Ao longo do século XIX, uma série de
conflitos armados envolvendo as novas nações ocorreu... Após os processos de independência, as questões territoriais e as disputas
fronteiriças foram essenciais na construção de identidades nacionais distintas para cada Estado.” (Dorfman, Adriana e tal. Fronteiras Sul-
americanas: História, formas e processos contemporâneos, 2015, p.109).

Apresentar os focos de antagonismo, os conflitos regionais e os litígios fronteiriços históricos entre países da
América do Sul, destacando a postura do Brasil diante de tais eventos.
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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. 15

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. 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
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

Os  focos  de  antagonismos,  conflitos  regionais  e  litígios  fronteiriços  na
América do Sul fazem parte da história do continente, como herança colonial
europeia,  tendo  reflexos  para  a  integração  dos  países  sul-americanos  e
atraindo a atenção permanente da diplomacia brasileira.

10

C2

A América do Sul é um extenso subcontinente localizado na parte meridional
da América, composto por vários países formados após o fim da dominação
colonial das potências europeias. Tal dominação se deu a partir do século XV,
de forma diversificada pela presença de espanhóis no litoral do oceano
Pacífico, de portugueses no litoral do oceano Atlântico e de ingleses,
holandeses  e  franceses  no  planalto  das  Guianas,  tendo  um  papel
marcante na formação étnica e cultural dos povos da região.

10

C3

Entre o fim do século XVIII e meados do século XIX,  com a desagregação
do  antigo  sistema  colonial,  o  processo  de  formação  dos  Estados
Nacionais sul-americanos trouxe problemas na definição das fronteiras
entre  as  novas nações emergentes.  Tais  limites  fronteiriços  eram muito
fluidos e imprecisos e o processo que os definiu foi decidido por interesses
políticos e econômicos externos, sem considerar a história e a cultura local,
gerando conflitos e antagonismos históricos.

10

C4

A diplomacia do Brasil esteve presente em várias ocasiões, participando
de arbitramentos, tanto na condição de árbitro como de parte litigante. No
ano de 2000, a cúpula sul-americana, reunida em Brasília, tratou oficialmente
de alguns dos problemas de fronteiras na América do Sul, demonstrando ser
um  tema  atual  e  politicamente  relevante.  As  fragilidades  geradas  pela
carência  de  resoluções  de  determinados  conflitos  fronteiriços  são
consideradas entraves à integração e à cooperação da América do Sul.

5
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Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C5
A  seguir,  serão  apresentados  os  focos  de  antagonismos,  os  conflitos
regionais e os litígios fronteiriços históricos na América do Sul, destacando-se
a postura do Brasil diante de tais eventos.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

a. Guiana Essequibo (Venezuela/Guiana)
Em 1970, a Venezuela argumentou que o limite “natural” com a República da
Guiana é formado pelo rio Essequibo e não a linha apresentada, em 1886,
pelo Reino Unido, como a fronteira internacional.  Foi  assinado, então, um
protocolo entre a Venezuela e a Guiana, mantendo as relações entre os dois
países sob um relativo controle diplomático. Mais recentemente, os governos
venezuelanos  voltaram  a  reivindicar  a  região  como  território  do  País.
Observa-se a recente descoberta de petróleo em águas guianenses por uma
multinacional  norte-americana,  e  a  presença  crescente  de  empresas  dos
Estados Unidos da América (EUA) na região, com o estabelecimento de uma
base para lançamento de satélites. O Brasil sempre manteve uma postura
cooperativa, permanecendo como interlocutor para a solução pacífica
do contencioso e acompanha a situação com atenção, tendo em vista
possíveis reflexos no estado de Roraima.

15

C8

b. Canal de Beagle (Argentina e Chile)
A região é alvo de discussões, desde 1881, pelos aspectos estratégicos que
possui,  ao dividir  os  oceanos Atlântico e Pacífico,  e aspectos econômicos
relevantes  (existência  de  urânio  e  petróleo).  Em 1977,  um laudo  arbitral,
emitido pela Inglaterra, considerou chilenas as ilhas Lennox, Picton e Nueva,
abrindo  acesso  ao  oceano  Atlântico.  Tal  arbitragem  foi  repudiada  pela
Argentina e, em 1985,  as discussões sobre o laudo inglês quase levaram
ambos os países à guerra, evitada graças à arbitragem papal, aceita pelos
dois  países.  Nesse novo acordo,  as  ilhas  tornaram-se chilenas  e  o Chile
passou a controlar o Canal de Drake. Por outro lado, a Argentina passou a
controlar o mar territorial Atlântico e seus potenciais recursos pesqueiros e
petrolíferos.  O Brasil manteve uma postura discreta e equidistante nos
períodos  decisivos  da  controvérsia  argentino-chilena,  sendo
considerada uma linha de ação mais vantajosa sob o ângulo de seus
objetivos de política externa a longo prazo.

15

C9

c. Ilhas Martin Garcia
Em 1856, a Argentina e o Uruguai entenderam que a posse da ilha deveria
caber a um dos dois países, sendo garantida a livre navegação no rio da
Prata, e iniciaram negociações. Ao longo da segunda metade do século XIX,
entretanto, os dois países não chegaram a um acordo.  O Brasil participou
das conversações em diversas oportunidades, dentro do contexto dos
acordos para a navegação e uso das águas no rio da Prata. Entretanto,
apenas em 1910, foi firmado um protocolo que preservava a livre navegação
e o uso comum das águas do Rio da Prata e, em 1988, ficando estabelecido,
entre ambos os governos, uma fronteira seca na ilha Martin Gracia. A questão
se mostra pacificada atualmente.

15

C10

d. Questão de Guajira (Colômbia/Venezuela)
Em 1844, uma série de reuniões entre os dois países definiu a fronteira entre
a Colômbia e a Venezuela, com exceção da linha do rio Orenoco superior, do
canal Cassiquiare e do rio Negro. Arbitragens e tratados, ao longo do século
XIX, não conseguiram resolver a questão e estabelecer uma linha fronteiriça
nessa área. Por sua vez, o Golfo da Venezuela tornou-se uma rica “província
petrolífera” no início do século XX, tornando a resolução ainda mais difícil.
Desde o começo do século XX até os dias atuais, a relação entre os dois
países  tem sido  de  altos  e  baixos,  principalmente  com relação à  disputa
marítima e territorial no Golfo da Venezuela, à presença das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC), ligadas ao narcotráfico, e às diferenças
ideológicas entre os governos. Na década de 1990, os dois países acordaram
em congelar a questão, que permanece pendente de resolução. O Brasil tem
mantido uma postura cooperativa, facilitando o tratamento de questões
sensíveis à paz e estabilidade regional.

15
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C11

e. Questão do Alto Cenepa (Equador/Peru)
Com a dissolução da Grã-Colômbia, o Equador, em 1830, proclamou-se com
o  direito  ao  legado  das  resoluções  estabelecidas  anteriormente.  Pelos
acordos  de  1890,  teve  reconhecimento  como  partes  integrantes  do  seu
território:  Jaén,  Tumbes,  Iquitos  e  outros  trechos  na  parte  oriental.  As
disputas foram reiniciadas no século XX. Várias tentativas para solucionar a
questão, inclusive com a arbitragem dos EUA em 1936, fracassaram. O Peru
invadiu  o  Equador  em  1941,  ocupando  extensas  áreas  e  derrotando
facilmente as forças equatorianas. As negociações de outubro de 1941 e do
Protocolo do Rio de Janeiro (janeiro de 1942) significaram, para o Equador, a
perda de 13.000 km. Em janeiro de 1995, os países entraram em choque
armado, provocando a rearticulação do Protocolo do Rio (formado por Brasil,
Argentina, Chile e Estados Unidos) e redefinindo a linha de fronteira. O Brasil
participou  com  forças  militares,  sob  a  liderança  da  OEA,  para  o
restabelecimento  da paz  e  atuou ativamente  na área  diplomática  em
busca da solução do conflito. 

15

C12

f. Questão de Arica (Peru, Chile e Bolívia)
No século XIX, a disputa sobre o direito de exploração de recursos naturais
entre Bolívia e Chile, na região do atual extremo norte chileno e extremo sul
peruano,  onde se situa o porto de Arica,  provocou a chamada Guerra do
Pacífico (1879-1883). A derrota boliviana significou a perda de sua saída para
o mar. Desde 1970, as partes vêm negociando maneiras para que a Bolívia
recupere o acesso ao oceano Pacífico, sem sucesso.  O enclausuramento
boliviano  permanece  indefinido  até  os  dias  atuais  e  impacta
significativamente  as  relações  entre  a  Bolívia,  o  Chile  e  o  Peru.  Tal
situação  tem  demandado  soluções  compartilhadas,  inclusive  com  a
participação  do  próprio  Brasil,  ao  viabilizar  os  seus  portos  e
infraestrutura. Ultimamente os três países têm intensificado as negociações
para solucionar o problema.

15

C13

g. Questão do Chaco (Paraguai e Bolívia)
A região do Chaco Boreal ganhou relevância devido à descoberta de petróleo
nas proximidades dos Andes e gerou a Guerra do Chaco, entre a Bolívia e o
Paraguai, de 1932 a 1935. Além disso, seu controle garantia uma importante
vantagem estratégica ao permitir o domínio de parte do rio Paraguai, principal
forma de acesso daqueles países ao Oceano Atlântico. A Guerra do Chaco
provocou  a  morte  de  60 mil  bolivianos  e  30  mil  paraguaios,  tendo como
resultado a derrota dos bolivianos. Em 1935, foi assinado um acordo, com
a  intervenção  de  países  como  o  Brasil,  Argentina,  Peru,  Uruguai  e
Estados Unidos da América, segundo o qual o Paraguai anexou 88,7% da
área conquistada, ficando com acesso às reservas petrolíferas do Chaco.

15

C14

h. Questão das Malvinas (Argentina e Inglaterra)
Em 1982,  o governo militar  da Argentina promoveu a ocupação das Ilhas
Malvinas (Falklands, segundo os ingleses), de possessão inglesa no Atlântico
Sul, alegando ser a detentora da soberania sobre aquele território, herança
da  colonização  espanhola.  A  invasão  foi  o  estopim  para  a  Guerra  das
Malvinas e derrota argentina, com duração de pouco mais de dois meses. O
Brasil  manifestou apoio político e de solidariedade à Argentina.  Essa
atitude não impediu que o País se mantivesse neutro no conflito bélico
propriamente dito e que se reservasse papel de incentivador de uma
solução de paz e negociada.  O resultado do conflito, de toda forma, não
colocou um ponto final na disputa. Em 2012, por ocasião do aniversário de 30
anos da guerra, a presidente Cristina Kirchner voltou a evocar a temática
(com  apoio  dos  demais  países  sul-americanos),  propondo  nova  solução,
desta vez pacífica e com intermediação da ONU.

15

C15

i. Região de Letícia (Colômbia e Peru)
Incidente militar entre Peru e Colômbia, iniciado em 1932, tendo como objeto
uma área  do  extremo sul  do  território  colombiano,  na  qual  se  localiza  a
cidade de Letícia. O conflito foi dirimido em 1934 graças aos esforços de
mediação do Brasil, sob o patrocínio da Liga das Nações. Após meses de
conversações,  Colômbia  e  Peru  concordaram  com  as  propostas
conciliatórias, assinando o protocolo de paz de 24 de maio de 1934. Por ele,
o  Peru  reconhecia  o  direito  da  Colômbia  sobre  o  território  em  questão,
conforme  o  tratado  de  limites  de  1922.  A questão  se  mostra  pacificada
atualmente. 

15
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C16

j. Triângulo do New River e Plataforma Marítima (Guiana/Suriname)
Área localizada no sul da Guiana, entre os rios New e Courantyne, de difícil
acesso,  com  abundância  de  recursos  minerais  na  região  (bauxita,  ouro,
diamantes e petróleo).  Atualmente, nenhum dos contendores pode exercer
efetivo controle, e a disputa está adormecida. Outra área de disputa entre os
dois países é a plataforma marítima, particularmente após a descoberta de
petróleo. Em 2007, foi proferida sentença arbitral do Tribunal Internacional do
Direito  do  Mar  (ITLOS)  sobre  a  disputa  de  fronteira  marítima  entre  o
Suriname e a Guiana. A sentença foi favorável à Guiana, que obteve direitos
sobre a maior parte da zona em litígio. O Brasil tem mantido uma postura
cooperativa,  facilitando  o  tratamento  de  questões  sensíveis  à  paz  e
estabilidade regional, porém atento à forte influência da Venezuela na
região.

15

C17 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
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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 1.000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações

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).


