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 Após apu ada a po tuação das p opostas, de o e te do so ató io dos ité ios  de ada 
fato  de julga e to, se á al ulado o í di e ge al  das p opostas esulta te da fó ula 


 












 


 
 O í di e té i o  das p opostas é o esultado da divisão da po tuação té i a de ada 
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Í di e de P eço , pa a o ual utiliza 
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