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DPS
CP/ECEME – 2012

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

  HISTÓRIA 

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

       Analisar o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), nas expressões política e econômica.

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  ol  v  im  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 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

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

M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

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

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

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). 15

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. 10

Subtotal – MÉTODO 180

Aluno N°
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2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias con stantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

 * 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 estab elecido 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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1

O Governo  Fernando  Henrique Cardoso – FHC - (1995-2002):  o presidente 
assumiu o poder eleito pela popularidade conquistada com o lançamento do 
Plano Real, realizando um governo que se preocupou em regularizar a vida 
nacional.

15

C 2 O Governo Itamar Franco (1992-1994) e a estabilização política da República, 
após a crise do impeachment do presidente Fernando Collor (1990-1992). 10

C 3
O  Plano  Real  (1994):  a  estabilização  da  economia  durante  o  período, 
aumentando  o  poder  de compra  da população e impulsionando a  atividade 
produtiva no País.

15

C 4 As transformações passadas pelo Brasil no Governo FHC. 10

C 5 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%)

Ide ias

a. Expressão Política

C6 Aprovação da Emenda Constitucional da Reeleição para os cargos eletivos 
do Poder Executivo (presidente, governador e prefeito).

10

C7 Plano Diretor da Reforma do Estado: investimento priorizado em carreiras 
estratégicas de gestão do setor público, visando a reforma do Estado. 

10

C8 Aprovação  de  Emendas  Constitucionais  que  permitiram  o  ingresso  de 
capital e empresas estrangeiras no Brasil.

10

C9 Aprovação da Lei do Petróleo, que acabou com o monopólio estatal sobre o 
petróleo no país, o que permitiu um aumento da produção.

10

C10
Criação do Ministério da Defesa em 1999, extinguindo o Estado-Maior das 
Forças  Armadas  (EMFA)  e  os  Ministérios  Militares,  transformados  em 
Comandos Militares.

10

C11 Criação  do  Gabinete  de  Segurança  Institucional  da  Presidência  da 
República, em 1999, extinguindo-se a antiga Casa Militar da Presidência. 

10

C12 Aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que implementou o controle 
do orçamento público e trouxe maior transparência nos gastos públicos.

10

C13
Normalização da Democracia brasileira: FHC foi o primeiro presidente civil 
que completou seu mandato desde 1961, passando-o a um sucessor eleito 
democraticamente.

10

Conclusão Parcial

C14 O Governo Fernando Henrique Cardoso: estabilização política da Nação. 10

b. Expressão Econômica

C15
Processo  de  Privatização:  o  Governo  FHC  prosseguiu  com  o  processo  de 
privatização  das  empresas  estatais  iniciadas  no  Governo  Collor  (1990-1992), 
terceirizando diversas atividades e serviços considerados não-essenciais.

10

C16 Privatização do Sistema Telefônico Brasileiro, permitindo que os brasileiros 
tivessem acesso ao telefone, internet e aparelhos celulares.

10

C17 A privatização da Companhia Vale do Rio Doce em 1997. 10

C18 Paridade  cambial  entre  o  Real  e  o  Dólar,  desfavorecendo  a  balança 
comercial brasileira.

10

C19 A redução do papel do Estado na economia. 10

C20 A estagnação da economia, com o aumento dos juros e a entrada massiva 
de capitais no mercado, decorrentes da forte especulação estrangeira.

10

C21
O  grande  ingresso  de  produtos  estrangeiros  no  Brasil,  diminuindo  a 
competitividade  da  indústria  nacional,  não  preparada  para  enfrentar  a 
competição internacional.

10

C22 Estabilidade da Moeda, o Real, durante todo o Governo FHC. 10
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C23 A implantação do Gasoduto Brasil-Bolívia. 10

Conclusão Parcial

C24 A Economia no Governo FHC: estabilidade monetária e abertura do Brasil 
para o mundo.

10

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C26 A transformação do Brasil durante os anos do Governo Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002).

15

C27 A estabilidade do Brasil  durante os anos FHC, permitiu ao País alcançar 
novos níveis de desenvolvimento econômico e político.

15

C28 As  mudanças  na  estrutura  do  Estado  brasileiro  com  as  reformas 
empreendidas pelo Governo FHC.

15

C29
A criação do Ministério da Defesa, o que gerou a reformulação na estrutura 
militar do Brasil, com a extinção dos Ministérios Militares e do Estado-Maior 
das Forças Armadas (EMFA).

15

C30 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  as as consequências para a Força Terrestre decorrentes da sua participação na Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), no período de 2004 até os dias atuais.

   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 
caracterização  das ideias ou 
somente caracterização). 

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  

Identificaçã
o 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
Caracterização  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) escor es atribuídos para ideias constantes do barema

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias nov as*
 * 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 estab elecido 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
Atuando sobre as recomendações do Secretário-Geral, o Conselho de Segurança 
adotou a resolução 1542 de 30 de abril de 2004, que institui a Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH).

10

C 2 Sob  a  coordenação  do  Ministério  da  Defesa,  as  Forças  Armadas  do  Brasil  têm 
participado, desde 2004, da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH).

16
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C 3
O  Brasil  é  tradicional  participante  de  missões  desenvolvidas  para  a 
manutenção  de  paz  e  tem  contribuído  com  contingentes  militares  para 
prover a segurança e a estabilidade do Haiti, desde o ano de 2004.

14

C 4 A  MINUSTAH  tem  se  revelado  como  a  experiência  enriquecedora  de 
emprego do Exército Brasileiro em missões de paz sob a égide da ONU.

8

C 5 Outras ideias julgadas úteis.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Desenvolvimento

(80%a 90%)

Algumas 
ideias

C 6 Aspecto Geocultural:  Aquisição de conhecimento sobre a área de atuação  e sua 
cultura. 5

C 7 Experiência  Profissional:  Aumento  da experiência  profissional  em  ambientes  de 
conflitos. 15

C 8 Intercâmbio Civil-Militar: Intercâmbio e seu emprego coordenado da Força Terrestre 
Brasileira com organizações civis, brasileiras e estrangeiras. 6

C 9 Intercâmbio  Militar-Militar:  Intercâmbio  e  emprego  coordenado  com  outras 
organizações militares, brasileiras e estrangeiras. 6

C10
Desenvolvimento  de  Atributos  Profissionais  e  Afetivos:  Desenvolvimento  da 
liderança,  do  espírito  de  corpo  da  Força  Terrestre Brasileira,  da  capacidade 
operacional de decisão e de coordenação e controle.

15

C11 Reconhecimento Internacional: Reconhecimento do prestígio internacional da Força 
Terrestre e da Política Externa  Brasileira. 12

C12
Avaliação  de  Equipamento  e  Armamento:  Avaliação  do  desempenho  de 
equipamentos,  uniformes  e  armamentos  da   Força  Terrestre empregados  em 
situações reais.

20

C13 Apoio Logístico: Desenvolvimento de uma estrutura de apoio logístico afastada do 
território brasileiro. 15

C14
Aperfeiçoamento  de  Recursos  Humanos:  O  rodízio  de  contingentes  tem 
aperfeiçoado os recursos humanos da  Força Terrestre Brasileira  para atuarem no 
próprio Haiti e nas futuras missões de paz em ambiente internacional.

15

C15 Aumento da Autoestima: a Força Terrestre Brasileira tem  melhorado  sensivelmente 
fortalecimento do orgulho e da autoestima da tropa. 15

C16
Mídia:  A  participação  do  Brasil  na  MINUSTAH  tem   contribuído   para  o 
fortalecimento  da  imagem  da  Força  Terrestre  Brasileira  no  contexto  nacional  e 
internacional.

16

C17 Engenharia  Militar:O  emprego  da  engenharia  militar  fortaleceu  sua  doutrina  de 
emprego em situações de crise. 10

C18
Processo Eleitoral: a participação em missões de segurança do processo eleitoral no 
Haiti  trouxe ensinamentos para o emprego da Força Terrestre em Operações de 
Garantia de Votação e Apuração (GVA) no Brasil. 

6

C19
Atuação  do  Serviço  de  Saúde  do    Exército  :  a  prestação  de  serviços  médicos, 
odontológicos  e  de combate à  epidemias  contribuíram para o  adestramento dos 
profissionais da área de Saúde da Força Terrestre em situações de crise.

6

C20

Atividades  de aproximação:  a  política  de  aproximação  com a  população 
local  no  Haiti  contribuiu  para  que  a  Força  Terrestre  incorporasse   a 
experiência de atuar em áreas desfavorecidas tanto na área social quanto 
na área de saúde.

6

C21
Ações de Estabilização: as ações de estabilização realizadas no combate 
ao  crime  organizado  no  Haiti  contribuíram  para  a  preparação  da  Força 
Terrestre para  atuar em operações de apoio à Segurança Pública no Brasil.

6

C22
Ações de segurança e proteção nos   acampamentos  : as ações de segurança 
e proteção contribuíram para o adestramento da Força Terrestre no que se 
refere às ações de proteção à população civil em regiões de conflito.

6

C23

Ações  de  socorro  em  catástrofes    naturais  :  A  atuação  dos  militares 
brasileiros  no  Haiti  contribuiu  para  uma  melhor  capacitação  da  Força 
Terrestre para fazer face à catástrofes naturais tanto no Brasil  quanto no 
exterior,  sendo  destacada  ação  dos  engenheiros  e  das  ações  cívico-
militares desenvolvidas pela Força Terrestre.

6

C24
Ações de assistência humanitária: as ações de assistência humanitária contribuíram 
para o adestramento da Força Terrestre no que se refere à coordenação e controle 
do apoio destinado à população-alvo da ajuda humanitária.

6

C25 Outras ideias julgadas úteis.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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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 escores = Nota 4,00) 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

TOTAL – 10,00 1000
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