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1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Analisar  a política econômica do segundo governo Vargas (1951-1954), segundo as infra-
estruturas de transporte e de energia, destacando as medidas desenvolvimentistas-nacionalistas que 
favoreceram à Industrialização no Brasil. 

 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores  Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 180 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 15  

M02 Estudo do objeto correto. 20  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 05  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 05  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M06 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Desenvolvimento 

M07 Dividiu o todo em partes coerentes. 20  

M08 Atendeu à condicionante de tempo e espaço. 10  

M09 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito. 20  

M10 Elaborou as conclusões parciais. 20  

Conclusão 

M11 Retomou o tema central. 05  

M12 Síntese (idéias coerentes com as CP). 20  

M13 Atendimento à imposição do pedido. 20  

M14 Elaborou o parágrafo conclusivo. 05  

Subtotal - Método 180  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL:  300 (trezentos) escores 

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para i déias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para idéias comple mentares 

50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas * 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não 

constam do barema, devendo defini-las como essencia is ou complementares, e atribuir um valor a 

Al nº 



elas, no limite do estabelecido para “idéias novas”  (somente computar se o aluno obtiver menos 
de 300 escores e até esse limite). 

Introdução 

C01 Citar a infra-estrutura de transporte e de energia. 05  

C02 Definição da Política Econômica. 05  

C03 Periodização da questão. 05  

C04 Contextualização da conjuntura econômica existente no Brasil à época. 05  

C05 Novas idéias. 05  

Desenvolvimento 

Infra-estrutura de Transporte 

C06 1950, ano do ponto de inflexão no processo de industrialização do País. 10  

C07 
Necessidades de infra-estrutura de transporte; ligação com o aumento da 
produção de bens de consumo em escala industrial e melhoria no processo 
de crescimento urbano face às transformações sociais. 

10 
 

C08 Melhoria do setor urbano. 05  

C09 Início  do incremento da indústria automobilística. 10  

C10 Investimento em infra-estrutura de transporte. Acordo Brasil-EUA. 10  

C11 Desenvolvimento baseado em forte nacionalismo. 05  

C12 Utilização de técnicos e do projeto da Comissão Econômica para a 
América Latina (CEPAL). 

10 
 

C13 Criação do BNDE.  05  

C14 Criação pelo Congresso do Fundo de Reaparelhamento Econômico. 
Plano Lafer. Qüinqüenal. 10 

 
 
 

C15 Criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 05  

C16 Apoio dos Militares às ações estratégicas para indústria e transporte. 05  

C17 Reequipamento parcial da marinha mercante e do sistema portuário. 05  

Conclusão Parcial 

C18 
Desenvolvimento das ações estratégicas de infra-estrutura de acordo 
com o Plano Lafer. 10 

 

C19 Incremento da indústria automobilística face à nova matriz de 
transporte com base na rodovia. 

10 
 

C20 Otimização da navegação de cabotagem e melhoria de portos 
importantes como Rio de Janeiro e Santos.  

10 
 

Infra-estrutura de Energia 

C21 1950, ano do ponto de inflexão no processo de industrialização do País. 10  

C22 Necessidade de infra-estrutura de energia: aumento da produção de 
bens de consumo em escala industrial e melhoria no processo de 
crescimento urbano face às transformações sociais. 

05 
 



C23 Criação da Petrobrás(1951-1953). 10  

C24 Investimento em infra-estrutura de força hidrelétrica e de combustíveis. 05  

C25 Desenvolvimento baseado em forte nacionalismo. 05  

C26 Criação da Eletrobrás. 10  

C27 Utilização de técnicos e do projeto da Comissão Econômica para a 
América latina (CEPAL). 

 
10 

 

C28   Criação do BNDE. 10  

C29 Plano Lafer. Acordo Brasil-EUA. 10  

C30 Criação pelo Congresso do Fundo de Reaparelhamento Econômico. 
Criação da CSN. 

 
10 

 

C31 Estatização da exploração, da produção do petróleo. 10  

C32 Apoio dos Militares às ações estratégicas para indústria e energia.    

Conclusão Parcial  

C33 Proteção e desenvolvimento da indústria petrolífera com a criação da 
Petrobrás. 

10 
 

C34 Início de uma Política Nacional visando a adoção de uma matriz 
energética sustentável.  

10 
 

C35 A proposta de criação da Eletrobrás que só foi efetivada no governo 
Juscelino. 

10 
 

Conclusão 

C36 
Política nacionalista de estatização dos meios necessários à 
manutenção da infra-estrutura de transporte e de energia. 10 

 

C37 
Desenvolvimento do processo de exploração, produção e transporte 
de petróleo e derivados, com  a aquisição de tecnologia própria. 10 

 

C38 
A criação da Petrobrás, do BNDE, da Eletrobrás e da CSN, garantiu a 
efetivação da infra-estrutura em transporte e energia para o 
desenvolvimento da política industrial a partir do governo Juscelino. 

10 
 

Subtotal – Conhecimento 300  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  120 escores 

ASPECTO Código ESPECIFICAÇÃO  

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00  

A2 Parcialmente compreensível. 05  
 
 

Coerência 
A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10  

B1 Pouco claro. 00  

B2 Falta de clareza em partes do texto. 15  Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 30  



 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações 
inúteis. 

00 
 

C2 Parcialmente objetivo. 05  
Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10  

D1 Pouco coeso. 00  

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 05  

D3 Emprego parcial dos conectivos. 15  
Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos 
conectivos. 

30 
 

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10  

Subtotal – Expressão Escrita 120  

RESULTADO DA QUESTÃO 

GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00 

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO        , 

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar as causas do “Milagre Econômico” brasileiro, no período de 1969 à 1973. 
 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores  Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 100 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 05  

M02 Apresentar o objeto correto. 05  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 15  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 15  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 15  

Desenvolvimento 

M06 Dividiu o todo em partes coerentes. 05  

M07 Atendeu à condicionante de tempo e espaço. 10  

M08 Ordenação pela relevância das idéias (SFC). 10  

M09 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito. 20  

Subtotal - Método 100  



CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores 

                                 160 (cento e sesse nta) escores atribuídos para idéias essenciais 
                                   60 (sessenta) es cores atribuídos para idéias complementares 
                                   50 (cinqüenta) e scores atribuídos para idéias novas* 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não constam 

do barema, devendo definí-las como essenciais ou co mplementares, e atribuir um valor a elas, no 
limite do estabelecido para “idéias novas” (somente  computar se o aluno obtiver menos de 240 

escores e até esse limite). 

Introdução 

C01 Periodização da questão. 10  

C02 Caracterizar o governo Médici. 20  

C03 Caracterizar o “Milagre Econômico”. 10  

C04 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

C05 Colocação de obstáculos aos interesses de grupos ou setores sociais 
que desviassem o governo Médici de seus objetivos econômicos. 

20  

C06 
Seleção de áreas estrategicamente cruciais e de alta prioridade , com 
posterior alocação maciça de recursos a serem aplicados nos setores 
já identificados. 

20 
 

C07 
Consolidação das 3 metas de Delfim Neto: crescimento do PIB, 
inflação abaixo de 20% e acréscimo de pelo menos R$ 100 milhões 
às reservas estratégicas.. 

20 
 

C08 
Alocação de incentivos tributários, hábil coordenação do sistema 
financeiro e redução dos custos de mão-de-obra, fazendo com que o 
PIB subisse com média anual de 10,9%, no período de 1968 à 1974. 

10 
 

C09 Incentivo ao setor industrial, com ênfase na área de veículos 
motorizados, que cresceu à taxa anual de 34,5%. 

20  

C10 Aumento da capacidade governamental na área de arrecadação de 
impostos. 

10 
 

C11 
Aumento considerável nas exportações, por intermédio de incentivos 
tributários, fazendo com que subisse 22,9% em 1969, o que levou o 
Brasil ao superávit comercial. 

20 
 

C12 Esforço governamental para a diminuição de emissão de papel 
moeda, contribuindo para que o setor público operasse sem inflação. 

10 
 

C13 Diversificação da pauta de exportações, procurando imprimir maior 
ênfase aos produtos industrializados. 

20  

C14 
Implementação de taxas de juros atrativas, fazendo com que 
houvesse o ingresso de vultoso capital estrangeiro no Brasil. 10 

 

C15 

O governo Médici aumentou o orçamento para a educação superior, 
o que representou maior número de vagas e professores nas 
universidades, elevando o potencial técnico da população e, por 
conseguinte,  injetando maior dinamismo à economia brasileira . 

20 

 

Subtotal - Conhecimento 220  



 
EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL:  80 escores 

Aspecto COD Especificação  

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00  

A2 Parcialmente compreensível. 05  

 
 

Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10  

B1 Pouco claro. 00  

B2 Falta de clareza em partes do texto. 05  Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 10  

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações 
inúteis. 

00  

C2 Parcialmente objetivo. 05  Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10  

D1 Pouco coeso. 00  

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 05  

D3 Emprego parcial dos conectivos. 08  
Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos 
conectivos. 10  

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10  

Subtotal – Expressão Escrita 80  

RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 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   

GRAU FINAL DA AVALIAÇÃO  
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