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DPS
CP/ECEME – 2012

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 HISTÓRIA

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

Comparar, nos campos político e econômico, os governos de Getúlio Vargas (1951-1954) e Juscelino Kubitschek (1956-1961), 
concluindo sobre as consequências destes para o Brasil.

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  
(10% a 15%)

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

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8 Elaboração das conclusões 
parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

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

Identificação 
do objeto 

correto

M9
Divisão do todo em 
partes coerentes.

Totalmente. 20
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

M10

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação).

Totalmente. 10
Empregou mais da metade dos referenciais corretamente. 5

Empregou menos da metade dos referenciais corretamente. 2
Não empregou os referenciais  corretamente. 0

M11
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 20
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M12

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito.

Totalmente. 30
Mais da metade das ideias com ligação. 15

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M13                           Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

M14
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
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15
M16 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

Aluno N°
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M17 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema
    - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, 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  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1 A Segunda  República  no  Brasil  (1945-1964):  período  democrático  na  história 
nacional, marcado por diversas crises políticas e forte crescimento econômico. 10

C2 O Segundo Governo  Vargas  (1951-1954):  a  volta  de Getúlio  ao poder  pela  via 
democrática. 10

C3 O Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961): o governo “bossa nova” e dos “50 
anos em 5”. 10

C4 As mudanças sofridas pelo Brasil no período: surgimento de cidades e aumento do 
papel do Estado na vida nacional. 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  
(55% a 70%)

Ideias

a. Governo Getúlio Vargas (1951-1954).

C6
Estabilidade  Política: O  Governo  Vargas  teve  uma  posse  tranquila,  mas  ficou 
marcado  por  uma  crescente  instabilidade  que  terminou  com  o  suicídio  do 
presidente, em agosto de 1954.

5

C7
Sustentação  Política:  O  Governo  Vargas  contava  com  o  apoio  do  Partido 
Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  e  parte  do  Partido  Social  Democrático  (PSD),  mas 
perdeu apoio no decorrer do mandato.

5

C8

Crise Política: O Governo Vargas enfrentou uma oposição crescente por diversos 
movimentos ligados a direita e a esquerda. Tal oposição se radicalizou em 1954, 
especialmente  nos  setores  trabalhistas,  descontentes  com  o  que  consideravam 
“falta de atenção” do governo.

5

C9

Relação com os Militares:  O Governo Vargas se iniciou pautado com uma boa 
relação  com  os  militares,  que  se  deteriorou  durante  o  governo,  por  causa  de 
diversas medidas populistas tomadas por Vargas e a crescente crise política, que 
causava agitação e desordem no país, levando os generais do Exército a exigir a 
renúncia do presidente em agosto de 1954. 

5

C10
Transição  do  Governo:  O  Governo  Vargas  terminou  de  forma  trágica  com  o 
suicídio do presidente, grandes manifestações populares e instabilidade política que 
só se encerrou nas eleições de 1956 com a vitória de Juscelino Kubitschek.

5

C11 Capital  Estrangeiro:  O  Governo  Vargas  era  nacionalista  e  evitava  grandes 
financiamentos de capital estrangeiro na economia do país. 5

C12
Estado  e  a  Economia: No  Governo  Vargas,  o  Estado  era  o  vetor  de 
desenvolvimento  do  país,  porém não  havia  um plano  que  dirigisse  os  esforços 
estatais.

5

C13

Intervenção Estatal na Economia: O Governo Vargas criou diversos órgãos para 
intervir  na  economia,  como  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico 
(BNDE), o Banco do Nordeste e a Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco 
do Brasil.

5

C14
Infraestrutura: O  Governo  Vargas  construiu  ou  ampliou  algumas  rodovias  e 
inaugurou  a  usina  hidrelétrica  de  Paulo  Afonso,  sendo  limitada  sua  ação  pela 
quantidade de recursos.

5

C15 Inflação: O Governo Vargas buscou manter a inflação em níveis controlados. 5

C16 Petróleo: No  Governo  Vargas  foi  determinado  o  monopólio  sobre  o  petróleo  e 
ocorreu a criação da Petrobras em 1953. 5

Conclusão Parcial

C17 O nacionalismo econômico de Vargas e a instabilidade política de seu governo. 10

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961).
C19 Estabilidade  Política: O  Governo  JK  se  iniciou  de  maneira  conturbada,  mas 

estabilizou o país com grande respeito as instituições democráticas.
5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

C20 Sustentação Política: O Governo JK contava com uma grande coalizão entre PSD 
e PTB no Congresso, que se manteve estável durante todo o mandato. 5

C21
Crise  Política: O  Governo  JK  conseguiu  manter  tranquilidade  no  seio  dos 
movimentos  trabalhistas,  mesmo  enfrentando  uma  forte  oposição  da  União 
Democrática Nacional (UDN).

5

C22

Relação  com os  Militares: O  Governo  JK  teve  boa  relação  com  os  militares. 
Apesar de lidar com duas revoltas na Aeronáutica, JK soube minimizar a ação com 
uma anistia aos revoltosos. Teve grande apoio do Ministro da Guerra, o General 
Lott.  Seu governo  adquiriu  o  navio-aeródromo Minas  Gerais para  a  Marinha  do 
Brasil.

5

C23 Transição do Governo: Juscelino  Kubitschek transmitiu  o  mandato  de maneira 
estável e democrática para seu sucessor, Jânio Quadros, em 1961. 5

C24
Capital Estrangeiro: O Governo JK visava impulsionar o desenvolvimento nacional 
com todo o capital possível, inclusive incentivando a presença do capital estrangeiro 
na economia.

5

C25
Estado  e  a  Economia: No  Governo  JK,  o  Estado  deveria  impulsionar  o 
desenvolvimento junto com empresas nacionais, baseado no Plano de Metas, que 
reunia os objetivos do governo para empreender o desenvolvimento nacional.

5

C26
Intervenção Estatal na Economia: O Governo JK criou grupos executivos como o 
Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA) para dirigir a ação estatal na 
economia.

5

C27

Infraestrutura: O  Governo  JK  lançou  o  Programa  de  Obras  Públicas,  para 
alavancar  o  desenvolvimento.  O  Programa  pretendia  ligar  o  país  por  meio  de 
rodovias,  e  entre  outras  ações,  construiu  e  inaugurou  a  nova  capital  federal, 
Brasília, em 1960.

5

C28 Inflação: O Governo JK sofreu com o grande aumento da inflação, ligado a grande 
emissão de moeda para financiar o desenvolvimento nacional. 5

C29 Petróleo: No Governo JK, o Conselho Nacional do Petróleo e a Petrobras tiveram 
grande impulso, e JK prestigiou os militares com cargos nos dois lugares. 5

Conclusão Parcial
Os anos JK: desenvolvimento com estabilidade e democracia. 10

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

c. Comparação entre os Governos Vargas e JK.

C31 Comparação entre a Estabilidade Política dos dois governos:  A instabilidade 
dos anos Vargas e a estabilidade do anos JK. 5

C32 Comparação  da  Sustentação  Política  dos  dois  governos: A  base  frágil  de 
Vargas e a base estável de JK. 5

C33 Comparação  das  Crises  Políticas  ocorridas  nos  dois  governos: A  crise 
generalizada com Vargas e a oposição política a JK. 5

C34
Comparação das Relações com os Militares nos dois governos: As relações 
difíceis de Vargas com os militares e as relações estáveis de JK com as Forças 
Armadas.

5

C35 Comparação  da  Transição  do  Governo  entre  os  dois  governos: A  total 
instabilidade do fim do Governo Vargas e a plena estabilidade democrática de JK. 5

C36
Comparação  entre  o  papel  do  Capital  Estrangeiro  nos  dois  governos: a 
valorização do capital nacional com Vargas e a importância do capital estrangeiro 
com JK.

5

C37
Comparação  entre  o  papel  do  Estado  na  Economia  nos  dois  governos: o 
Estado como vetor de desenvolvimento com Vargas e o Estado aliado as empresas 
com JK.

5

C38 Comparação da Intervenção Estatal na Economia nos dois governos: A criação 
de diversos órgãos com Vargas e os grupos executivos de JK. 5

C39 Comparação da Infraestrutura nos dois governos: A ação limitada de Vargas e o 
ambicioso programa de JK, que ligou o país com diversas rodovias. 5

C40 Comparação da Inflação nos dois governos: O controle da inflação com Vargas e 
o aumento inflacionário durante com JK. 5

C41 Comparação  da  gestão  do  Petróleo  nos  dois  governos: O  monopólio  com 
Vargas e o fortalecimento dos órgãos ligados ao petróleo com JK. 5

Conclusão Parcial

C42 Os Governos Vargas e JK: diferentes projetos para o desenvolvimento nacional. 10

C43 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C44 O Brasil e os Governos Vargas e JK. 15

C45 As transformações políticas e econômicas empreendidas por Vargas e JK. 10

C46
O “Nacional-Desenvolvimentismo”: a ideia que moveu o projeto de modernização do 
Brasil, com ecos até os dias atuais. 10

C47
O  papel  do  Estado  na  economia  como  impulsionador  da  atividade  econômica 
definindo políticas para o setor, empreendendo obras públicas e financiamentos a 
empresas.

10

C48
A modernização do Brasil na economia, com o estímulo a atividade industrial,  o 
afluxo de capital e a forte industrialização do período. 10

C49 O fortalecimento das instituições estatais na política nacional. 10

C50 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.

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.
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RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar os principais fatos relacionados à “Guerra Fria”, nas expressões política e militar, ocorridos entre 1962 
e 1979.

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  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

5

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 ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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

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

Identificação 
do objeto 

correto

M9 Identificação da coerência das 
ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

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. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

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

                  - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, 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  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1
A Guerra Fria  consistiu  no confronto ideológico envolvendo  Potências  do mundo 
ocidental,  lideradas pelos Estados Unidos e  seus aliados da  OTAN,  e  o mundo 
comunista, liderado pela União Soviética e seus aliados.

10

C2 Estado de tensão política e militar ocorrido entre 1962 a 1979. 5

C3 A Détente (distensão) entre as superpotências. 5

C4
O Equilíbrio Estratégico: o equilíbrio político e militar entre os Estados Unidos da 
América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 5

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C6 Os  EUA desmascararam  o  blefe  nuclear  soviético  durante  a  década  de  1960, 
descobrindo que a URSS não possuía potencial atômico e não se encontrava em 
vantagem estratégica (o Missile Gap).

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
i      d  e  i      a  s  

C7
Em abril de 1962, Moscou reconheceu Cuba como regime socialista, iniciando pouco 
depois a instalação secreta de mísseis de alcance médio na ilha, como forma de 
garantir sua defesa, e compensar o equilíbrio desfavorável aos soviéticos.

5

C8 Em outubro de 1962, após detectar a presença dos mísseis, Kennedy decretou o 
bloqueio naval a Cuba e exigiu a retirada imediata deles. 10

C9
Kruchev, premiê soviético, aceitou a retirada dos mísseis, sob supervisão da ONU, 
em  troca  do  compromisso  dos  EUA em  não  invadir  Cuba  e  retirar  mísseis  da 
Turquia.

10

C10
A ruptura da URSS com a China em 1963 e o apoio de Moscou à Índia, com a qual a 
China tinha sérios contenciosos regionais. 10

C11
A política externa chinesa passou a enfatizar a independência e autonomia,  levado 
país a opor-se com mais intensidade à URSS, o que levou ao isolamento diplomático 
do país e a perda de influência no bloco comunista.

10

C12
A segunda metade da década de 1960 assistiu a uma Détente (distensão) entre EUA 
e URSS. 10

C13

Na passagem da década de 1960 para a de 70, foi obtido o equilíbrio estratégico 
global com a conquista pela URSS do status de potência mundial possuidora de um 
arsenal nuclear capaz de atingir o território americano, do acesso a pontos de apoio 
no Terceiro Mundo.

10

C14
A  consolidação  do  Terceiro  Mundo  como  força  política  no  cenário  mundial, 
expressando-se  através  do  crescente  prestígio  do  Movimento  dos  Países  Não-
Alinhados e da ONU.

10

C15
Os  EUA  aceitaram  negociar  com  a  URSS  vários  acordos  sobre  limitação  de 
armamentos, iniciados pela interdição parcial de explosões nucleares na atmosfera e 
no mar – em troca da redução do envolvimento soviético no Terceiro Mundo.

10

C16

Em 1966, o presidente Charles de GauIle retirou a França da OTAN motivado pelo 
nacionalismo  francês  e  a  oposição  da  França  às  pressões  americanas  na 
Comunidade Econômica Europeia (CEE) e às relações privilegiadas de Washington 
com a Alemanha Ocidental e a Grã-Bretanha. 

5

C17 Em 1966, Mao-Tse Tung deu início à Revolução Cultural na China. 5

C18 Em 1967-68 o Partido Comunista tchecoslovaco iniciou o processo de liberalização 
política e descentralização econômica conhecido como Primavera de Praga. 10

C19

As  tropas  do  Pacto  de  Varsóvia,  lideradas  pela  URSS,  intervieram  na 
Tchecoslováquia em  agosto  de  1968,  sob  a  justificativa  Doutrina  da  Soberania 
Limitada dos Países Socialistas  (conhecida como “Doutrina Brejnev”),  segundo a 
qual estes não poderiam adotar medidas externas ou internas que ameaçassem os 
demais membros do bloco.

10

C20

Entre 1970 e 1972 foram assinados diversos tratados envolvendo o reconhecimento 
diplomático  e  de  fronteiras  entre  RFA,  ROA,  URSS,  Polônia  e  Tchecoslováquia, 
evidenciando normalização diplomática da Europa Central bem como a participação 
do Ocidente nas negociações. 

10

C21
Diplomacia do Pingue-pongue, iniciada em 1971, que configurou a estruturação do 
eixo Washington-Beijing e o ingresso da China no Conselho de Segurança da ONU, 
no lugar de Taiwan, alterando o equilíbrio estratégico da Guerra Fria.

10

C22
Para evitar uma reação da URSS, os EUA procuraram manter a détente, através da 
aceitação  de  um  acordo  de  limitação  de  armamentos  em  1972,  o  Tratado  de 
Limitação de Armas Estratégicas (Strategic Arms Limitations Treaty).

10

C23

A multilateralização e a propagação da crise pela  periferia  propiciou um elevado 
potencial de mobilização social pelas forças esquerdistas e nacionalistas as quais 
desencadearam uma verdadeira onda revolucionária nos anos 70 pelos movimentos 
revolucionários e de libertação nacional do Terceiro Mundo.

10

C24
A Guerra do Vietnã foi escalada em 1964, evidenciou o desgaste americano com o 
conflito e foi marcado pela retirada das tropas norte-americanas após a assinatura 
do Acordo de Paris em 1973.

10

C25
Os EUA articularam a “Doutrina Nixon” baseada no processo de “vietnamização” – 
com a retirada das forças americanas do Vietnã, os EUA passaram a atribuir aos 
aliados regionais um maior papel nas tarefas de segurança.

10

C26 O triunfo dos movimentos revolucionários no Laos e no Camboja. 10

C27
A partir de 1975, a China passou a apoiar o regime do Khmer Vermelho no Camboja, 
entretanto em 1978 este país foi  invadido pelo Vietnã,  com apoio de refugiados, 
derrubando o Khmer Vermelho e implantando um regime aliado em 1979.

5

C28 O  surgimento  de  novos  conflitos  regionais  da  Guerra  Fria  na  África  com  a 
participação  de  movimentos  revolucionários  de  orientação  marxista:  Angola, 
Moçambique e Etiópia. 

10



7

C29
O  presidente  Jimmy  Carter  assumiu  o  poder  em  1977,  buscando  rearticular  a 
diplomacia americana por meio da política de defesa dos direitos humanos, bem 
como da não-interferência nos conflitos internos de outros países.

10

C30 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, o que deve ser evitado.

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)

(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 de 
um mesmo tópico (SFC). 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

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
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RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


