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CPS
CP/ECEME – 2011

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
                      FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 

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

     Analisar o nacionalismo laico e os mecanismos de modernização na  Turquia, Egito e Síria, durante o século XX.

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 10

M2 Delimitação do espaço geográfico. 5

M3 Delimitação no tempo. 5

M4 Ideias complementares
relacionadas com o pedido.

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
ALUNO

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 Divisão do todo em partes
coerentes.

Totalmente. 15
Mais da metade das partes está coerente com o todo 8

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5
Divisão sem coerência. 0

M10 Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 8

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0

M11 Análise das ideias com
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 10
Mais da metade das ideias com ligação. 5

Menos da metade das ideias com ligação. 2
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 10

M13

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

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

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 10

M15

Conclusão
baseada  nos

aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento 2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20

Subtotal – MÉTODO 180

HISTÓRIA

 Aluno Nº
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    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
ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1 O Oriente Médio e a Descolonização Europeia. 25

C2 O fim do Império Otomano e o nascimento da Turquia. 10

C3 O Protetorado inglês no Egito e sua independência. 10

C4 O Mandato Francês da Síria e Líbano e a independência da Síria 10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

a. Turquia e o Nacionalismo Laico de Ataturk.

C6
A  derrota  do  Império  Otomano  na  Primeira  Guerra  Mundial  e  o  seu
desmembramento  pelo  Tratado  de  Sèvres,  com  a  ocupação  aliada  de
quase todo o território turco.

5

C7
O  surgimento  do  Movimento  Nacional  Turco  e  a  liderança  de  Mustafá
Kemal Ataturk: a luta para recuperar a soberania sobre o território.

5

C8
A Guerra de Independência da Turquia (1919-1923): a vitória na luta contra
armênios, franceses e gregos, emancipando o país e revertendo a derrota
da Primeira Guerra Mundial.

5

C9 A fundação da República da Turquia e a construção de um Estado laico. 5

C10
O projeto de modernização do país e a ideologia das “Seis Flechas” de
Ataturk: republicanismo, nacionalismo, populismo, estadismo, secularismo
e revolucionarismo.

5

C11 A transferência da capital de Istambul para Ancara, no interior do país. 5

C12
A  adoção  de  valores  considerados  “turcos”  e  o  desprezo  por  valores
“árabes”, que eram vistos como razão pelo atraso do país.

5

C13
A criação do Ministério da Educação Nacional,  e a implantação de uma
educação pública, universal e laica, que visava criar cidadãos plenos.

5

C14 A presença do Estado na economia, e o projeto de Ataturk de tornar a Turquia uma
nação autossuficiente nos campos econômico, político e militar. 5

C15
A melhora da posição da mulher na sociedade, conquistando o direito ao
voto e a educação pública, bem como se vestir como mulheres ocidentais,
abandonando as vestes árabes, como o véu.

5

Conclusão Parcial

C16 A Turquia reformada. 10

C17  Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Egito e o Nasserismo.

C18
A  independência  do  Egito  em  1922  e  a  ocupação  britânica  até  1936,
quando  a  Grã-Bretanha  reconheceu  a  independência  egípcia  de  fato  e
manteve tropas somente no Canal de Suez.

5

C19
Os  embates  para  se  libertar  da  influência  britânica  entre  1936  até  a
deposição da monarquia em 1952 pelo Movimento dos Oficiais Livres.

5

C20
A queda do General Naguib, presidente e líder da revolução de 1952 e a
ascensão de Gamal Abdel Nasser, que se torna o novo presidente do país.

5

C21 O projeto de modernização do país empreendido pelos Oficiais Livres. 5

C22 A Represa de Assuã, símbolo da modernização do Egito. 5

C23 A projeção do Egito no mundo islâmico, com a criação da Liga Árabe e o
Nasserismo, como modelo para as nações da região.

5
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C24
A  criação  do  Movimento  dos  Países  Não  Alinhados  e  o  prestígio  de
Nasser após a Conferência de Bandung (1955).

5

C25
A tentativa de nacionalizar  o Canal  de Suez e o conflito com Inglaterra,
França e Israel em 1956.

5

C26
Base ideológica do Nasserismo: condenação do colonialismo, espoliação e
as ações arbitrárias das potências, especialmente os países europeus.

5

Conclusão Parcial

C27 O Egito e a modernização laica. 10

C28  Outras ideias julgadas pertinentes.

c. Síria e o Baasismo.

C29
O  Partido  Baath  (“Ressurreição”  ou  “Renascimento”):  intelectuais  e  o
projeto de construção de uma grande nação que incorporasse todos os
povos árabes, para recuperar a grandeza da civilização árabe.

5

C30
O Baasismo: oposição ao Islã político e ao Ocidente ao mesmo tempo,
visando realizar uma modernização pan-árabe.

5

C31
A influência  do  fascismo e  do  comunismo soviético  sobre  o  Baasismo,
especialmente quanto aos aspectos autoritários e populistas.

5

C32
A grande popularidade do partido entre a população da Síria nos anos pós-
independência, caracterizados por grande instabilidade política.

5

C33 O fracasso da união com o Egito em 1961. 5

C34
A aliança do partido Baath com os militares e o Golpe de Estado de 1963,
que levou o partido ao poder.

5

C35

Os embates entre as alas do partido e a vitória da ala radical em 1970,
quando um novo golpe feito pelo general Hafez al-Assad, que organizou o
sistema político do país, transformando-o em autoritário e com um único
partido, fortemente influenciado pelo comunismo soviético. 

5

C36 A implantação de um sistema de educação secular público e de larga escala. 5

C37 A proteção as minorias, como cristãos, drusos e alauis. 5

C38
O pesado  investimento  em  infraestrutura,  com a  construção  de  pontes,
estradas e represas, contando em muito com dinheiro da União Soviética.

5

C39 A forte presença do Estado na economia. 5

C40 O forte aparato repressivo do Estado sírio. 5
Conclusão Parcial

C41 A Síria e o Baasismo. 10
C42  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C43 A Modernização da Turquia e o modelo de Ataturk. 20

C44 O Nasserismo e o Egito moderno. 20
C45 A Síria e a modernização autoritária pelo Partido Baath. 20

C46 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:  as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o  autor  não se  contradiz;  pode
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro
se caracterizar por uma grande incoerência. 

A1: Desenvolvimento incompreensível,  incoerente, ilógico
ou contraditório  devido à inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2:Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  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)
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(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. 15
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento
do leitor. 30 (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. 5

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 10 (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 intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso. 0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 10
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 20
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

30 (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 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Do  estudo dos Governos Militares  de 1964 a 1985,  apresentar os  avanços  nos campos econômico e
psicossocial que contribuíram para o fortalecimento do Brasil, destacando as ações governamentais que culminaram no
Milagre Econômico.

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

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

M4

Ideias
complementares
relacionadas com

o pedido.

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
ALUNO

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

Atendimento da imposição
da  servidão (caracterização

das ideias).

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  

Identificaçã
o do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Caracterização  das ideias
com  ligação de causa e

efeito.

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

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
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas
ideias

C1 Os Governos Militares (1964-1985). 30

C2 O Milagre Brasileiro (1968-1973). 10

C3 A Crise do Petróleo (1973). 10

C4  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas
ideias

C5 Plano de Integração Nacional e a construção de rodovias e a Ponte Rio-Niterói. 20

C6
Incentivos Fiscais à Indústria pesada, siderurgia, petroquímica, construção
naval e geração de energia hidrelétrica, e construção civil.

30

C7 Construção da Hidroelétrica de Itaipu. 10

C8 Crescimento das Empresas Estatais com boa administração, obtendo intenso lucros. 10

C9 Incentivos Fiscais à agricultura. 15

C10 Aumento do PIB em 10% a 14%. 10

C11 Redução das taxas inflacionárias. 10

C12
Construção  de  casas  populares  por  intermédio  do  Banco  Nacional  da
Habitação (BNH)

15

C13
Aposentadoria  por  velhice;  aposentadoria  por  invalidez;  pensão;  auxílio-
funeral; serviço de saúde; serviço social. Para o trabalhador rural através do
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural

30

C14
Integração do empregado com o desenvolvimento da empresa através do
Plano de Integração Social (PIS)

10

C15 Campanha de alfabetização de Adultos (MOBRAL). 15

C16 Melhoria das condições de vida na Amazônia (Projeto Rondon). 15

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.
Subtotal – CONHECIMENTO 240

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

(A)  COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o  autor  não se  contradiz;  pode
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro
se caracterizar por uma grande incoerência.

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,  ilógico
ou  contraditório  devido  à  inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  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
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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. 5
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento
do leitor. 10 (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. 5

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 10 (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  intraparágrafos e/ou  interparágrafos.  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. 10 (4)
E4: Regência. 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 4,00

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


