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DPS 
CP/ECEME – 2015

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

 HISTÓRIA
                                      

  1ª QUESTÃO  (Valor 6,0) 

Estudar a posição do Estado brasileiro, em relação à Questão do Oriente Médio, por intermédio de sua Política 
Externa, de 1990 a 2010, tendo como divisor temporal o “11 de Setembro de 2001”.

 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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de 
todos os itens em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de 
destacar as ideias essenciais.

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

Estudo 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      on  c  l      u      são  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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

M13
Elaboração do 

resumo, reforçando 
as conclusões 

parciais.

Com as ideias essenciais. 10
Elaborou parcialmente com as ideias 

essenciais.
5

Não elaborou o resumo ou elaborou de 
maneira incorreta.

0

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

 Aluno nº



2

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

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                             - 300 (trezentos) esco res atribuídos para ideias constantes do barema
  - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias n ovas*

 *  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”  (soment e 
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  posição  do  estado brasileiro, em relação  à  questão do Oriente 
Médio,  por  intermédio  de  sua  política  externa,  demonstrou um 
padrão de relacionamento distinto entre 1990 e 2010. 

5

C2
O  Oriente  Médio, tal  qual  se  conhece  hoje,  é  uma  construção  do 
colonialismo europeu pós-Primeira Guerra Mundial, sendo uma região que 
liga o Ocidente ao Oriente, na confluência da África, Europa e Ásia. 

5

C3
O Oriente Médio foi o berço de grandes civilizações e culturas, da 
Idade Antiga aos dias atuais, e de três grandes religiões; o judaísmo, 
o cristianismo e o islamismo.

5

C4
A  questão  do  Oriente  Médio afeta  pessoas  e  países  em  todo  o 
planeta,  influenciando  a  economia,  a  sociedade,  a  política  e  o 
posicionamento das nações em relação a essa região do mundo.

10

C5 Será  estudado  o  posicionamento  do  Brasil  em  relação  a  essa 
questão, no que se refere ao período de tempo considerado.

5

C6   Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS        ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – D ESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

a.             A  posição  do  Estado  brasileiro        em             relação             à  Questão  do   
Oriente Médio       de 1990 a Onze de Setemb      r      o de 2001      .

C7

Com o  término da Guerra Fria e  o desaparecimento da União das 
Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  (URSS),  houve  uma  verdadeira 
mudança no padrão de relacionamento do Brasil com os países do 
Oriente Médio, fruto do fim da ordem estrutural bipolar. 

10

C8

Com  a  proeminência dos  Estados  Unidos  da  América  (EUA),  no 
cenário mundial pós-Guerra Fria, esse país se posicionou de forma 
definitiva em relação ao Oriente Médio, levando ao  afastamento de 
países como o Brasil, em relação à região.

5

C9

O governo Collor (1990-1992), seguiu uma Política  Externa voltada 
para  a  adequação  aos  preceitos  neoliberais,  adotando  uma 
orientação  externa  mais  convergente  com EUA,  buscando 
intensificar  sua  histórica  atividade  em  fóruns  multilaterais, 
abandonando  o  discurso  terceiro-mundista,  causando  um 
afastamento do Brasil em relação ao Oriente Médio.

15

C10

A Guerra  do  Golfo  (1990), iniciada  com a  invasão  do  Kuait  pelo 
Iraque,  influenciou  o  futuro  das  relações  entre  os  países  com  o 
Oriente Médio, entre eles o Brasil, bem como, afetou a interpretação 
idealista  de  um  mundo  hegemônico  pós-comunismo.  O  Brasil 
condenou a invasão do Kuait, porém não demonstrou interesse em 
participar das ações militares na zona do conflito.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

C11

O governo Itamar Franco (1992-1994),  pôs em questão a Política 
Externa  vigente, recuperando  em  parte  o  ideal  do  Estado 
Desenvolvimentista,  atenuando  o  forte  viés  neoliberal  do  governo 
anterior, com o reconhecimento das fragilidades estruturais do país 
diante da globalização e do neoliberalismo.  

10

C12

O  governo  Fernando  Henrique  Cardoso  (FHC)  de  1994  a  1998, 
retomou  o  paradigma  neoliberal  que  orientava  o  governo  Collor, 
mantendo  algumas  condutas  estabelecidas  durante  o  mandato 
Itamar, indicando uma orientação globalista, e uma melhora contínua 
no relacionamento com os EUA,  mantendo-se afastado do Oriente 
Médio.

15

C13

O segundo mandato de FHC (1999-2002), se iniciou sob a crise e a 
necessidade  de  mudança,  com  impactos  sobre  a  diplomacia 
brasileira, aproximando-se da América do Sul e de países do Oriente 
Médio, com uma autonomia frente aos EUA.

15

C14

A decisão dos EUA e do Reino Unido em lançar ataques contra o 
Iraque  (1998),  com  a  finalidade  de  eliminar  possíveis  armas  de 
destruição em massa, levou o governo americano a procurar o Brasil 
para um apoio a uma eventual ação militar contra aquele país árabe. 
O  governo  brasileiro,  naquela  oportunidade,  demonstrou  uma 
posição ambígua em relação à Questão do Oriente Médio.

5

C15

Embora FHC tenha priorizado as relações do Brasil com os EUA, no 
inicio dos anos 2000, sua administração passou a reavaliar os rumos 
de  sua  Política  Externa,  demonstrado  o  esgotamento  da  matriz 
neoliberal,  ensaiando  uma  reaproximação  com  o  Oriente  Médio, 
aliado aos reflexos da Segunda Intifada (2000).

15

Conclusão Parcial

C16

No período de 1990 até 11 de setembro de 2001 o posicionamento 
do  Estado  brasileiro  em  relação  ao  Oriente  Médio  pautou  sua 
Política  Externa  em torno  da  órbita  dos EUA,  como forma de se 
adaptar  ao  modelo  neoliberal  globalizante,  constatando-se  um 
distanciamento significativo do Brasil em relação ao Oriente Médio.

15

       b.        A posição do Estado brasileiro        em relação à Questão do   
Oriente Médio       de Onze de Setemb      r      o de 2001       a 2010      .

C17

Os atos do Onze de Setembro de 2001, contra os EUA, abalaram as 
relações de equilíbrio do poder mundial, reforçando a perspectiva de 
que  o mundo continha  elementos  de  imprevisibilidade,  diante  das 
quais a  diversificação de parcerias poderia ser uma boa estratégia 
de atuação externa.

10

C18

O apoio do governo FHC aos EUA, após o 11 de setembro de 2001, 
invocando  o  Tratado  Interamericano  de  Assistência  Recíproca 
(TIAR), teve alcance apenas simbólico, na medida que não resultou 
em um envio de tropas brasileiras ao Oriente Médio.

15

C19

O acirramento do conflito árabe-israelense e o breve multilateralismo 
presenciado durante  a  Guerra do  Afeganistão  (2001),  foi  alterado 
com um posicionamento mais unilateral dos EUA, fazendo com que 
o  Brasil,  reavaliasse  os rumos  sua Política  Externa,  notadamente 
para o Oriente Médio.

10

C20

A assunção  de Lula  à  Presidência  da  República  coincidiu  com a 
Invasão do Iraque ou Segunda Guerra do Golfo (2003), tendo sua 
Política  Externa  aprofundado  a  tendência  dos  últimos  anos  do 
governo  FHC,  recuperando  as  diretrizes  históricas  da  inserção 
externa  do  país  com  o  desenvolvimentismo,  articulando  com 
parceiros variados como o Oriente Médio.

15

C21
O multilateralismo marcante do governo Lula deu ênfase aos países 
em  desenvolvimento,  com  a  chamada  Cooperação  Sul-Sul, 
observada nas relações entre o Brasil e o Oriente Médio.

10

C22

Dando prosseguimento a essa maior vinculação com os países do 
Oriente Médio, o governo Lula esforçou-se para realizar uma cúpula 
que envolvesse países árabes e sul-americanos, o que culminou na 
Cúpula  do  Sul-Países  Árabes  (ASPA),  realizada  em  Brasília,  em 
2005.

5
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C23 No  final  de  seu  mandato,  o  governo  Lula  reconheceu  o  Estado 
Palestino com base nas fronteiras de 1967.

5

C24
O  Brasil  apoiou  o  Programa  Nuclear  do  Irã  para  fins  pacíficos, 
fazendo restrições às inspeções da Agência Internacional de Energia 
Atômica.

10

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C26

Com o Onze  de  Setembro  de  2001,  que  abalou as  relações  de 
equilíbrio de poder mundial, o aumento dos conflitos e tensões no 
Oriente  Médio  e  o  unilateralismo  americano,  que  associado  a 
postura  externa  do  governo  Lula,  reaproximou  e  aprofundou  o 
relacionamento do Brasil com os países daquela região.

15

PARÂMETRO IDEIAS       ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

C27

A posição do Estado brasileiro,  em relação à Questão do Oriente 
Médio,  tem  se  comportado  de maneira  distinta  de  acordo  com  a 
Política Externa adotada pelos governos do Brasil face à conjuntura 
internacional e as demandas do país entre 1990 e 2010.

10

C28

As transformações sistêmicas ocorridas na arena global a partir  da 
década de 1990, e a maior presença dos EUA na região do Oriente 
Médio, bem como a orientação política dos governos Collor e FHC 
distanciaram o Brasil dessa região do mundo.

20

C29
Uma reaproximação com os países médio-orientais foi ensaiada no 
final do governo FHC e aprofundada nos dois mandatos do governo 
Lula.

20

C30

A posição do Estado brasileiro, em relação a essa importante região 
do  mundo,  transitou  do  distanciamento  nos  anos  1990  a 
reaproximação e ao aprofundamento após o Onze de Setembro de 
2001 até 2010.

10

C31  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.
   

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)
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(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.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO (600 escores = Nota 6,0 0) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar  as causas e consequências do processo de dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), a partir da última década do século XX até os dias atuais, concluindo  sobre os reflexos dessa dissolução para o 
velho continente.

 1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂM ETRO 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. 1
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

3

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 1

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

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
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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. 15

Em mais da metade das ideias. 8
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. 15

Em mais da metade das ideias. 8

Em menos da metade das ideias. 5
Em nenhuma das ideias. 0

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M11 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5
M12 Atendimento à imposição do problema  (novos conhecimentos). 5

M13

Conclusão 
baseada  

nos 
aspectos 

desenvolvidos 
(lógica).

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

9

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
M14 Elaboração do parágrafo conclusivo. 5

 

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 estabelecido  para  “ideias  novas” (soment e 
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 15%)

Algumas 
ideias

C1
A dissolução da URSS,  a partir  de 1990,  foi  um processo no qual  causas e 
consequências  geraram  reflexos  até  os  dias  atuais  para  a  Europa  (velho 
continente).

2

C2

Após a II GM (1945), o Plano Marshall, no qual bilhões de dólares foram 
alocados na Europa, permitiu que as economias europeias recuperassem 
seus rítmos.  A URSS lançou o Conselho para  Assistência  Econômica 
Mútua(COMECOM), para financiar os países do Leste europeu.

2

C3

A queda dos países da Europa Oriental sob influência soviética foi um 
processo que estabeleceu  um sistema territorial  de  defesa da URSS. 
Winston Churchill cunhou o termo “Cortina de Ferro” para identificar essa 
defesa, num discurso em 1946.

5

C4

Guerra  Fria  foi  a  designação  dada  ao  período  histórico  de  disputas 
estratégicas  e  conflitos  indiretos  entre  os  Estados  Unidos  da 
América(EUA) e a URSS, entre o final da II GM (1945) e até a extinção 
da URSS (1991). O termo surgiu após o pronunciamento do Presidente 
dos EUA, Harry Truman, em 1947.

5

C5
Em  junho  de  1945,  em  São  Francisco,  nos  EUA,  representantes  de 
cinquenta países assinaram “A Carta das Nações Unidas”, que constituiu 
a Organização das Nações Unidas (ONU).

5

C6

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) foi criada em 1949, como 
uma aliança militar para a defesa contra o bloco comunista. Em 1955,  o governo 
soviético criou o “Pacto de Varsóvia” em contrapartida à OTAN, com as nações 
do Leste europeu.

2

C7

Os  EUA  lançaram  bombas  atômicas  sobre  o  Japão  em  1945.  Em  1949  os 
soviéticos testaram as suas. A Guerra Fria ganhou um componente perigoso: A 
Corrida  Nuclear.  As  duas  superpotências  buscaram  uma  superioridade 
armamentista.

2
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C8
Serão apresentadas a seguir as causas e consequências do processo de 
dissolução da URSS, ocorrida a partir de 1990 até o presente, concluindo 
sobre seus reflexos para a Europa.

2

C9 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%)

Algumas
ideias

a. Causas

C10

Doutrina  Truman  -  O  discurso  do  presidente  Truman,  em  1947, 
inaugurou a primeira fase da Guerra Fria, e que ficou conhecida como 
“Estratégia da Contenção” ou Doutrina Truman, segundo a qual os EUA 
agiriam para evitar a ampliação da área de influência da URSS. Foi o 
enrigecimento das fronteiras políticas na Europa.

5

C11

Divisão das  Alemanhas  –  Em maio de  1949,  foi  criada a República 
Federal  da  Alemanha  (RFA)  ou  Alemanha  Ocidental,  capitalista.  Em 
outubro, constituiu-se na área soviética a República Democrática Alemã 
(RDA)  ou  Alemanha  Oriental,  comunista.  Em  1961,  foi  iniciada  a 
construção do Muro de Berlim.

5

C12

Recuperação econômica  - No começo de 1950, a Inglaterra, a França, 
a Itália e a Alemanha Ocidental voltaram a ter expressivo crescimento 
econômico  em  rítmo  acelerado,  em  virtude  da  aplicação  do  Plano 
Marshall.

5

C13

Modelo econômico soviético  -  Depois  da II  GM todos os países da 
Europa Oriental, ocupados pelo Exército Vermelho, adotaram o Sistema 
Soviético. Posteriormente, nos anos de 1980, com a crise que atingiu a 
URSS esse quadro sofreu profundas mudanças.

5

C14

Coexistência Pacífica  – Stalin  faleceu em 1953.  Três anos depois,  o 
novo secretário geral do Partido Comunista, Nikita Kruchev, adotou uma 
política  de  diálogo  com  o  Ocidente  conhecida  como  “Coexistência 
Pacífica”.

5

C15

Planificação  da  Economia  –  O  governo  soviético  elaborou  planos 
econômicos  com  vigência  de  cinco  anos  –  planos  quinquenais,  os 
GOSPLAN.  O  plano  foi  muito  criticado  por  economistas.  Formalismo 
burocrático, ignorância em relação às possibilidades locais, imposição de 
padrões de consumo e demora excessiva na tomada de decisões foram 
alguns dos problemas apontados.

5

C16

Socialismo Estatal-Burocrático  - Para fazer frente à Doutrina Truman, 
o governo soviético apoiado no poderio militar e nos partidos comunistas 
do Leste europeu estabeleceu o socialismo estatal – burocrático, que foi 
imposto  de  cima  para  baixo  na  Bulgária,  Romênia,  Polônia,  Hungria, 
Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e Albânia.

5

C17

O “Conselho da Europa”  -  Concluída  a recuperação econômica e a 
reconstrução do pós-guerra, em 1949 foi criado o “Conselho da Europa”, 
cujo objetivo foi preservar a liberdade e a democracia além de garantir o 
respeito às leis internacionais.

5

C18

A  “Comunidade  Econômica  Europeia”  -  Em  1952,  foi  criado  o 
Parlamento  europeu  e,  posteriormente,  em 1957,  houve a  criação  da 
“Comunidade  Econômica  Europeia”(CEE),  também  conhecida  como 
“Mercado Comum Europeu” (MCE).

5

C19

Decadência do Socialismo Real  – Após Kruchev, entre 1964 e 1982, 
governaram  a  União  Soviética:  Leonid  Brejnev,  Iuri  Andropov  e 
Constantin Tchernenko. Nesse período, os graves problemas da URSS 
vieram à tona: baixa produtividade econômica, corrupção e ausência de 
democracia.

5

C20

A Nomenklatura  – Nos anos de socialismo real  surgiu  uma casta de 
membros do partido comunista com muitos privilégios conhecida como 
Nomenklatura. Com isso foi mais fácil  sufocar a sociedade civil.  Eram 
frequentes  a  pilhagem  da  propriedade  estatal,  o  recebimento  de 
propinas, a colocação de parentes em postos de direção e a formação de 
grupos  mafiosos  para  continuar  enriquecendo  à  custa  dos  demais 
setores da sociedade.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas
ideias

C21

As Revoltas no Leste Europeu  – Na tentativa de buscar a liberdade do 
jugo  comunista  revoltas  importantes  ocorreram  em  países  da  Europa 
Oriental  que  foram  sufocadas  com  o  emprego  de  tropas  da  União 
Soviética: Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 1968, que ficou 
conhecida como a “Primavera de Praga”.

5

C22

O Solidariedade  – Na Polônia, em 1980, greves operárias paralisaram 
os  estaleiros  de  Gdansk  e  as  minas  da  Silésia.  As  reivindicações 
grevistas foram atendidas pelo governo que chegou a autorizar a criação 
de  um  sindicato  independente,  o  “Solidariedade”,  liderado  por  Lech 
Walesa.

5

C23

A “Glasnot e a Perestroika”  - Em 1985, assumiu a direção do Partido 
Comunista Mikhail  Gorbachev,  com propostas  inovadoras.  Anunciou  a 
disposição de proceder uma transformação geral da sociedade, resumida 
nos conceitos de Perestroika (re-estruturação) e Glasnot (transparência).

5

C24

Desocupação do Afeganistão  – Um sinal de que a política exterior da 
URSS havia mudado foi a retirada das tropas soviéticas de ocupação no 
Afeganistão (desde 1979), em 1989. Demonstração de que a Guerra Fria 
estava no seu final. Essa atitude valeu acordos comerciais para ajudar a 
economia do Leste europeu.

5

C25

O Final da URSS  – Foi tentado um golpe de Estado por conservadores 
para retirar Gorbachev do poder. O golpe não surtiu o efeito desejado. 
Gorbachev  colocou  o  Partido  Comunista  da  URSS  na  ilegalidade, 
proibindo  suas  atividades.  Os  resultados  dessa  política  reformista, 
contudo, fugiram ao controle do líder. Assumiu o governo o presidente da 
URSS, Boris  Ieltsin.  Em 1989 foi  derrubado o “Muro de Berlim” e em 
1991, a URSS deixou de existir.

5

b. Consequências

C26

O  Desmembramento  da  URSS  –  O  fracasso  do  golpe  de  Estado 
acelerou a desintegração da URSS. As primeiras repúblicas a declarar 
separação foram Letônia, Estônia e Lituânia. A seguir  vieram todas as 
outras  repúblicas,  com  exceção  da  Rússia,  do  Casaquistão  e  do 
Turcomenistão.

5

C27

A Criação  da  CEI  –  Em  dezembro  de  1991,  reunidos  em  Brest,  os 
presidentes  da  Rússia,  da  Ucrânia  e  da  Bielo-Rússia  assinaram  um 
documento  em  que  formalizavam  a  “Comunidade  de  Estados 
Independentes”  (CEI)  em  substituição  à  URSS.  Seu  lugar  na  ONU 
passou a ser ocupado pela Rússia (ou Federação Russa).

5

C28

A  Questão  da  Chechênia  –  Enquanto  a  crise  econômica  se 
intensificava,  o  governo  de  Ieltsin  entrou  em confronto  aberto  com  a 
pequena república russa da Chechênia, de população muçulmana, que 
havia declarado sua independência em 1991. Em 1994, Moscou ordenou 
a  ocupação  militar  da  região.  O  conflito  terminou  em  1996  com  um 
acordo de paz que adiou a decisão sobre a independência da Chechênia.

5

C29

Unificação da Alemanha  - Em outubro de 1990,  as duas Alemanhas 
foram reunificadas sob a liderança de Helmut Kohl, Primeiro Ministro da 
antiga  Alemanha  Ocidental.  Ressurgiu  na  Europa  um  novo  gigante 
econômico, que representava sozinho um quarto do MCE.

5

C30

A aparição de Vladimir Putin –  Em agosto de 1998, a crise econômica 
explodiu, com as exportações em queda, levando a Federação Russa a 
declarar moratória. Ieltsin renunciou. Para substituí-lo foi eleito Vladimir 
Putin, um ex-agente da polícia secreta, a KGB (atualmente FSB).

5

C31

A Iugoslávia de Tito –  A Iugoslávia, chefiada por Josip Bros Tito, fora da 
esfera sovética,  praticava um comunismo diferente  do  Leste  europeu. 
Formada por seis repúblicas, após a morte de Tito passaram a reivindicar 
independência.  Em  1991,  a  Croácia  e  a  Eslovênia  proclamaram 
independência. A Sérvia constituiu-se em Estado. Com a separação da 
Bósnia e de Montenegro foi extinta em 2003, a Iugoslávia.

5

C32

A economia da nova Alemanha –  O Parque industrial  da Alemanha 
Oriental precisou ser reciclado. As fábricas obsoletas foram fechadas, o 
meio  ambiente  devastado  tinha  de  ser  recuperado.  Milhares  de 
trabalhadores ficaram sem emprego,  passando a  competir  com os do 
lado ocidental.

5
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C33
A  Hungria  -  Na  Hungria,  os  comunistas  foram  afastados  do  poder. 
Houve eleições livres. A partir de 1991 o país deu início à transição rumo 
à economia de mercado, privatizando empresas estatais.

5

C34

Novos  países  –  Em  1989,  na  Tchecoslováquia,  houve  grandes 
manifestações em favor da liberalização do regime. Em novembro Václav 
Havel assumiu o governo. Em 1992, o Parlamento aprovou a divisão do 
país em dois. Surgiram, assim, a República Tcheca e a Eslováquia.

5

C35
A  União  Europeia  –  Em  1992,  pelo  “Tratado  de  Maastricht”,  a 
Comunidade Econômica Europeia passou a chamar-se União Europeia 
(UE).

10

C36

Nova OTAN –  A  OTAN continua  a existir  e  vem se expandindo.  Em 
março de 1999, três países que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia 
entraram na organização: Hungria, República Tcheca e Polônia. O Pacto 
deixou de existir.

5

C37
O Euro –  Em janeiro de 2002, entrou em vigor a nova moeda, o Euro, 
com valor aproximado ao do dólar.

5

C38

A Polônia –  Em 1990, o Partido Comunista foi dissolvido e Lech Walesa 
eleito  presidente  da  República.  A  economia  socialista  foi  rapidamente 
desmantelada.  Em  março  de  1999  passou  a  fazer  parte  da  OTAN, 
juntamente com outros países do Leste europeu.

5

C39
A Nova Moeda –  A partir de 2002, a nova moeda europeia(euro) passou 
a  vigorar  em doze  dos quinze  países  membros da  UE.  Apenas  Grã-
Bretanha, Suécia e Dinamarca ainda não adotaram a nova moeda.

5

C40 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%)

Algumas ideias

C41

Os  reflexos  do  processo  de  dissolução  da  URSS,  a  partir  da  última 
década do século XX, deveu-se a um conjunto de fatos que revelararam 
as causas e posteriormente as consequências que tiveram influência nos 
mesmos.

5

C42
A crise soviética foi profunda e seu impacto devastador em toda Europa: 
em pouco tempo, o sistema socialista desapareceu do Leste europeu, 
com graves consequências para a maioria da população.

10

C43
A recuperação econômica da Russia continuou nos anos seguintes,  e 
isso levou à reeleição de Putin em 2004. Apesar das críticas ao governo, 
Putin continua no poder em face da recuperação econômica.

5

C44

A necessidade de financiar a reunificação provocou a elevação das taxas 
de juros e do nível de desemprego, que ultrapassou a barreira dos 10%. 
Foi condição indispensável para que a Alemanha cumprisse o programa 
de implementação de moeda única da UE, o euro.

5

C45
A  onda  democrática  que  levou  à  desintegração  da  URSS  e  à 
reunificação da Alemanha atingiu todos os países do Leste europeu. Em 
2007, a UE contava com 27 membros.

10

C46

Desintegração  do  Leste,  integração  no  Oeste.  Enquanto  a  Europa 
Oriental  era  palco  do  desmoronamento  do  socialismo  burocrático,  a 
Europa Ocidental caminhava a passos largos para a unificação. Velhas 
rivalidades nacionais perderam força em favor de uma nova concepção 
de  cidadania  e  de  interesses  econômicos  que  deram  origem  a 
organismos supranacionais

10

C47
Em 2004, passaram a fazer parte da UE os seguintes países: República 
Tcheca,  Polônia,  Hungria,  Eslováquia,  Eslovênia,  Estônia,  Letônia, 
Lituânia, Chipre e Malta.

10

C48
No  início  de  2007,  a  Bulgária  e  a  Romênia  se  integraram  à  UE, 
totalizando 27 membros. Com a admissão de novos países, a UE passou 
a ter cerca de 450 milhões de habitantes.

5

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. 
  

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. 
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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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2015
MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu  ideias  sem ligação  de  causa  e  efeito  com o 
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa 
(impessoalidade). 22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme 
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de 
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução de 
questões  preconizada  na  publicação  método  e  nas 
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão do ND COMPREENSÃO o 
subtítulo (quando utilizado) deve ser a citação sintetizada 
do fato.  Após o que,  deve  seguir  a  argumentação que 
sedimenta  a  ideia  apresentada  (relação  de  causa  e 
efeito).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não  atentou  que  na  questão  do  ND  COMPREENSÂO 
NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, exceto quando 
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do 
desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu introdução contendo poucas ideias consideradas 
válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o 
desenvolvimento. 32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira 
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo 
a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira 
inapropriada.

40
Redigiu frase/parágrafo confuso e de difícil compreensão.

50
Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o 
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não colocou entre aspas palavras em idioma estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

As observações nesta ficha servirão para a avaliaçã o dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


