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AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)
Analisar as principais medidas adotadas, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

nos campos político, econômico e social.
1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-

RES
ESC/ALUN

O

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 10

M2 Delimitação do espaço. 5

M3 Delimitação no 
tempo.

5

M4
Ideias 

complementares.
Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/ALUN
O

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 20

M8
Elaboração das conclusões 

parciais.

De forma dedutiva. 20

Limitando-se a resumir. 10
Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 
correto

M9
Atendimento das 
condicionantes do 
desenvolvimento.

Totalmente. 15
Digressão de até 3 ideias. 5

Digressão de mais de 3 ideias. 0

M10 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 15
Até 3 incidências sem ligação. 5

Mais de 3 incidências sem ligação. 0

M11 Divisão do todo em partes 
coerentes.

Totalmente. 10
Pelo menos uma parte não está coerente 

com o todo.
0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia 
central.

10

M13

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10
Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-

se a resumir.
5

Não elaborou a síntese. 0

M14 Atendimento à imposição do problema. 10

M15

Conclusão apenas 
sob aspectos 
desenvolvidos 

(lógica).

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

10

Na conclusão, pelo menos uma das ideias não 
tem suporte na introdução ou no 

desenvolvimento.
5

Na conclusão, mais de uma ideia não tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento.

0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20

Aluno Nº



Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

- 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias essenciais
- 60 (sessenta) escores atribuídos para ideias complementares

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do 
barema, devendo defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, no limite do  
estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até esse  
limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1 Aspectos  gerais  dos  mandatos  do  Presidente  Fernando  Henrique 
Cardoso (FHC). Governo apoiado no modelo neoliberal.

10

C2
Periodização  dos  mandatos  do  Presidente  Fernando  Henrique 
Cardoso: primeiro mandato de 1995 a 1998 e segundo mandato de 
1999 a 2002.

10

C3
Brasil,  anterior  a  1995,  apresentava  uma taxa  de inflação  alta,  um 
quadro de instabilidade política e socialmente desigual.

10

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

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

Algumas ideias

a. Campo Político

C5
Aprovação da emenda constitucional que criou a reeleição para os 
cargos eletivos do Executivo, permitindo a reeleição do presidente 
FHC.

10

C6
Elaboração do Plano Diretor da Reforma do Estado, que priorizava o 
investimento  em  carreiras  estratégicas  para  a  gestão  do  setor 
público.

10

C7
Aprovação  de  emenda  constitucional  que  facilitou  a  entrada  de 
empresas e de capital estrangeiro no Brasil.

10

C8
Formação de aliança política com o PSDB, PFL e PMDB, de apoio 
ao governo, facilitando a adoção de diversas medidas.

10

C9 Envolvimento pessoal do presidente nas atividades diplomáticas. 10

C10

Política externa calcada nos princípios da democracia, da paz, dos 
direitos  humanos,  da  justiça  social  e  da  preservação  do  meio 
ambiente, aproximando o Brasil dos valores e práticas dominantes no 
mundo. 

10

C11 Criação do Ministério da Defesa. 10

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C13
O acordo com partidos políticos, criou condições para a obtenção 
de  apoio  parlamentar  necessário  para  aprovação  de  projetos  do 
governo.

5

C14
A política externa adotada aumentou a credibilidade e a capacidade 
de influência do Brasil.

5

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Campo Econômico

C16 Consolidação do Plano Real. 10

C17 Aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 10

C18
Implantação  do  PROER  –  programa  de  restruturação  do  sistema 
financeiro  brasileiro,  concentrando  e  transformando  os  bancos 
brasileiros em instituições fortemente fiscalizadas.

10

C19  Controle dos gastos públicos e da inflação. 10



C20
Privatização  de  rodovias  federais,  do  sistema  telefônico  brasileiro, 
popularizando o acesso ao telefone, à internet e ao aparelho celular, e 
de empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e a CSN.

10

C21
Aumento  dos  juros  com  o  objetivo  de  atrair  investimentos 
estrangeiros.

10

C22
Quebra do monopólio para a exploração de petróleo, possibilitando a 
entrada de capital estrangeiro que permitiu elevar a produção diária 
de petróleo e ainda a descoberta do pré-sal.

10

C23 Controle e privatização dos bancos estatais. 10

C24
Renegociação  das  dívidas  dos  Estados  (venda  de  Estatais  e 
empresas deficitárias).

10

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C26
A estabilização da moeda alavancou o governo FHC. propiciou um 
ótimo crescimento econômico do país. 

10

C27
Houve  um avanço  em diversos  setores  com recursos  da  iniciativa 
privada.

5

C28 As privatizações sanearam diversas empresas públicas. 5

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.

c. Campo Social

C30

Criação do Programa Comunidade Solidária, articulando recursos do 
Estado,  da  iniciativa  privada  e  do  setor  privado,  que  coordenou 
projetos para a qualificação profissional, a inclusão digital e a abertura 
de novas vagas de emprego.

10

C31 Criação do Bolsa-Escola e da Bolsa-Alimentação. 10

C32 Criação do Vale-Gás. 10

C33 Adoção dos remédios genéricos, vendidos a preço popular. 10

C34 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C35
A implantação das bolsas contribuíram para a redução da miséria e 
melhoria na educação de jovens carentes.

5

A adoção dos genéricos contribui  para ajudar a combater  diversas 
doenças.

5

C36 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C37 A aliança política com outros partidos facilitou a governabilidade. 10

C38
A privatização  de  estatais  e  a  estabilização  da  moeda,  com  a 
implantação  do  Plano  Real  propiciou  um  ótimo  crescimento 
econômico do país. 

10

C39
Os programas sociais melhoraram a situação familiar da população 
de baixa renda.

10

C40 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO     ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO 

(3)

(A) COERÊNCIA 
A1 0 (1)
A2 5
A3 10 (2)



(B) CLAREZA 
B1 0 (1)
B2 15
B3 30 (2)

(C) OBJETIVIDADE 
C1 0 (1)
C2 5

C3 10 (2)

(D) COESÃO 

D1 0 (1)
D2 10
D3 20
D4 30 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1 10 (4)
E2 10 (4)
E3 10 (4)
E4 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 6

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar, os fatos que contribuíram para o surgimento da multipolaridade no cenário internacional, a partir 
de 1989.

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/ALUN
O

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 5
M2 Delimitação do espaço. 5
M3 Delimitação no 

tempo.
5

M4
Ideias 

complementares.
Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5
M5 Ligação com o desenvolvimento. 5
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15

M8
Apresentação das 

premissas segundo as 
condicionantes (ligação 

de causa e efeito)

Em todas as premissas. 15

Não apresentou até 3 premissas. 5
Não apresentou mais de 3 premissas. 0

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

Identificação 
do objeto 

correto

M9 Identificação das 
premissas.

Todas. 15
4. 5
3. 3
2. 2
1. 1

Subtotal – MÉTODO 80



2. CONHECIMENTO
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores

- 170 (cento e setenta) escores atribuídos para ideias essenciais
- 70 (setenta) escores atribuídos para ideias complementares

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do 
barema, devendo defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, no limite do  
estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos de 240 escores e até esse 
limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas 
ideias

C1 Guerra Fria – caracterização. 10

C2
Queda  do  Muro  de  Berlim  (1989).Desintegração  da  União  Soviética 
(URSS) entre 1990 e 1991.

10

C3
A  Nova  Ordem  Mundial  e  a  Multipolaridade:  diversas  potências 
disputando pela hegemonia mundial com os EUA.

10

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

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

Algumas
ideias

C5
A dissolução  da  URSS,  o  surgimento  da  Comunidade  dos  Estados 
Independentes (CEI) e as independências das ex-repúblicas soviéticas.

10

C6

A Reunificação da Alemanha (3 de outubro de 1990): a dissolução da 
República Democrática  Alemã (Alemanha Oriental)  e  a  anexação de 
seu  território  pela  República  Federal  da  Alemanha  (Alemanha 
Ocidental), fazendo surgir a maior economia da Europa.

10

C7
O fim da bipolaridade e do “equilíbrio do terror”: a eclosão de diversos 
conflitos regionais na Europa, África e Ásia.

10

C8

O novo papel  da Organização das  Nações Unidas  (ONU):  fórum de 
discussão  sobre temas de relevância  internacional  –  meio ambiente, 
fortalecimento  da  democracia,  comércio  e  integração  econômica, 
combate ao terrorismo e ao narcotráfico, dentre outros.

10

C9
O novo papel da ONU: o incremento das missões de paz na década de 
1990 e a presença cada vez maior dos “capacetes azuis” em diversas 
regiões do globo.

10

C10
A transformação da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 
um fórum de debates e integração entre os países latino-americanos.

10

C11
A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e seu novo papel 
no  pós-Guerra  Fria:  inclusão  de  países  do  Leste  Europeu  e  ex-
repúblicas soviéticas.

10

C12
A explosão do multilateralismo e a presença cada vez maior de blocos 
regionais, políticos, econômicos e culturais no mundo.

10

C13
A União  Europeia:  governo  de  27  nações  europeias  que  tem  uma 
política comum sobre defesa, economia, direitos humanos, liberdades 
civis e sistema político.

10

C14
Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico (APEC):  bloco econômico 
que conta com 55% do PIB mundial e 40% do comércio mundial e que 
possui como membros potências como EUA, China, Japão.

10

C15
O Acordo Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA): EUA, Canadá e 
México  com uma zona  de  livre  comércio,  tornando  suas  economias 
interdependentes.

10

C16
O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL): bloco econômico entre Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Argentina que aspira a tornar-se também um bloco 
político, no modelo da União Europeia.

20

C17

A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL): fusão do MERCOSUL 
com a  Comunidade  Andina  de  Nações  mais  o  Chile,  a  Guiana  e  o 
Suriname,  criando primeiro  uma área de livre  comércio  e  depois um 
bloco político, inspirado na União Europeia, com uma política comum a 
todos os membros.

20



C18
A União Africana (UA): união das nações africanas, exceto o Marrocos, 
que  visa  promover  a  democracia,  os  direitos  humanos  e  o 
desenvolvimento na África.

10

C19
O novo papel das nações emergentes e sua influência ante ao G-8, o 
grupo das oito nações mais desenvolvidas do mundo.

10

C20
Os  BRIC's  (Brasil,  Rússia,  Índia  e  China):  as  principais  nações 
emergentes e novas potências no contexto da multipolaridade.

10

C21
O  G-20,  grupo  das  vinte  maiores  economias  do  mundo,  conhecido 
também como G-20 financeiro.

10

C22
O fortalecimento  das  organizações multilaterais  como a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio 
(GATT), dentre outras.

10

C23

A fundação de um segundo G-20, baseado na agricultura, formado por 
nações em desenvolvimento de Ásia, Europa, África e América Latina, 
com o Brasil, a Índia, a China e a África do Sul como principais atores 
na sua composição.

10

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM 
CONSIDERADOS

ESCO-
RES

ESC/ALU
NO (3)

(A) COERÊNCIA 
A1 0 (1)
A2 5
A3 10 (2)

(B) CLAREZA 
B1 0 (1)
B2 5
B3 10 (2)

(C) OBJETIVIDADE 
C1 0 (1)
C2 5
C3 10 (2)

(D) COESÃO 

D1 0 (1)
D2 5
D3 8
D4 10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 
E1 10 (4)
E2 10 (4)
E3 10 (4)
E4 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO  FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,0 600

2ª Questão – 4,0 400

TOTAL – 10,0 1000



OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO

OBSERVAÇÕES


