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DPS
CP/ECEME - 2016

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar  a crise política  brasileira  de 1954 e o governo Juscelino Kubitschek (1956-1960),  destacando  as
influências na crise da coalizão conservadora da década de 1960 e no governo Jânio Quadros (1961).

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      s  ã      o
(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

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 nº
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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 crise política da República brasileira, em 1954, e o governo instituído de
Juscelino Kubitschek, em 1955, são fatos históricos de relevância para a
História do Brasil republicano.

2

C2
Com o término da II  Guerra Mundial,  em 1945, o panorama político no
Brasil  passou  por  modificações  importantes.  O  Governo  Ditatorial  de
Getúlio Vargas, “O Estado Novo” foi levado a convocar eleições gerais.

5

C3
A União  Democrática  Nacional  (UDN)  e  o  Partido  Social  Democrático
(PSD), principais partidos políticos polarizaram a disputa pela presidência
da República. 

3

C4
Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra de Vargas foi eleito, pelo PSD,
e passou a governar o Brasil em 1946.

5

C5
O Governo  Dutra  foi  marcado pela  formulação  e  promulgação de  uma
nova Carta Constitucional para o Brasil.

5

C6
Getúlio Vargas retornou ao cenário político em 1950 e se elegeu para um
novo mandato, a partir 1951, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

2

C7
O Governo pós-Vargas de Juscelino Kubitschek,  a partir  de 1956, ficou
caracterizado pelo desenvolvimentismo.

5

C8

A seguir serão analisados a crise política brasileira de 1954, com também
o governo de Juscelino Kubitschek, a partir de 1955, dando destaque às
possíveis influências geradas para o conservadorismo da década de 1960
e para o Governo eleito de Jânio Quadros em 1961.

3

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. Crise Política Brasileira de 1954

C10

Na discussão sobre a nacionalização ou não do petróleo e da criação da
Petrobras, em 1953, que monopolizava a pesquisa, a lavra e o refino de
petróleo, os políticos contrários à estatização passaram a fazer oposição
ao projeto político de Vargas.

10

C11
Outro assunto que desgastou o Governo de Getúlio Vargas foi a assinatura
do  Acordo  Militar  Brasil-EUA,  combatido  pelos  nacionalistas,  levando,
inclusive, à demissão do Ministro da Guerra General Estillac Leal.

5

C12

O  cenário  internacional  da  Guerra  Fria  condicionou  comportamentos
internos. As eleições do Clube Militar, em maio de 1952, forneceram essa
percepção. A chapa situacionista do Gen Estillac Leal perdeu. O Vencedor,
Gen Alcides Etchegoyen, adotou o dístico “Cruzada Democrática”.

5

C13
A  oposição  ao  governo  Vargas  cresceu  na  área  econômica  após  a
promulgação da nova lei sobre remessa de lucros. Revogada em 1953,
acirrou a ação da UDN como oposição política ao governo.

5

C14

A grande oposição política contra Getúlio Vargas foi protagonizada pelo
jornalista  filiado  à  UDN  Carlos  Lacerda  que  no  jornal  “Tribuna  da
Imprensa” denunciou os escândalos que cercavam o Palácio do Catete.
Posteriormente Lacerda foi eleito Governador do Estado da Guanabara.

5

C15
O Ministro do Trabalho de Vargas, João Goulart,  socialista e adepto de
uma República Sindical, seria o Vice-presidente do Brasil no governo de
Jânio Quadros em 1961.

5

C16

A  crise  política  evoluiu  provocando  o  “Manifesto  dos  Coronéis,  cuja
redação é atribuída a Golbery do Couto e Silva. Goulart foi destituído em
fevereiro de 1954. Golbery foi, nos governos militares, o articulador político
e chefe do recém-criado Serviço Nacional de Informações (SNI).

10

C17
Vargas,  contrariando os conservadores,  decretou 100% de aumento do
salário-mínimo,  provocando  grande  desgaste  político  perante  a  classe
política oposicionista.

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

Algumas ideias 

C18

Elementos  ligados  à  Guarda  Pessoal  de  Getúlio  Vargas,  sem  seu
conhecimento, perpetraram um atentado para assassinar Carlos Lacerda,
no dia 8 de agosto de 1954. O “Atentado da Rua Tonelero” como ficou
conhecido,  feriu  o  jornalista  no  pé,  mas  tirou  a  vida  do  major  aviador
Rubens Vaz,  amigo  pessoal  de  Lacerda,  o  que  levou  ao  envolvimento
direto das Forças Armadas no conflito e na crise.

10

C19
Apurado em Inquéritos, um civil e outro militar, chegou-se ao responsável,
Gregório  Fortunato,  Chefe  da  Guarda  Pessoal  de  Getúlio  Vargas,
envolvendo também o filho do presidente Luthero Vargas.

5

C20

Vargas foi instado a se afastar do governo para evitar uma crise maior.
Convocou  o  Vice-presidente  Café  Filho  e  comunicou  que  passaria  o
governo. O articulador do afastamento, Tancredo Neves, seu Ministro da
Justiça, conduziu o processo. No futuro, Tancredo Neves, seria o Primeiro-
Ministro de um efêmero parlamentarismo, no governo João Goulart.

10

C21
O manifesto da Aeronáutica apoiado por generais do Exército foi levado a Getúlio
Vargas no dia 23 de agosto evidenciando que o melhor caminho seria a renúncia
do presidente. Vargas suicidou-se na madrugada de 24 de agosto.

10

C22

Acrise  assumiu  proporções  que  não  permitiu  estabilizar  o  governo.  A
instabilidade política levou à transitoriedade de políticos na presidência.
Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos foram colocados na presidência e
retirados  em pouco  tempo.  No  ano  de  1955 foram realizadas eleições
sendo eleito Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

10

Conclusão Parcial

C23

O Governo democrático de Getúlio Vargas, a partir de 1951, foi marcado
por  instabilidade  política  que  teve  como  consequência  o  seu  suicídio,
gerando várias greves, suspensão dos serviços, paralisação das escolas.
O país viveu dias difíceis até as eleições de 3 de outubro de 1955.

10

b. Governo Juscelino Kubitschek (1956-1960)

C24
Estabilidade política garantida por uma aliança entre PTB e PSD, e respeito às
instituições democráticas, foram aspectos importantes do governo JK. 10

C25
Habilidade  de  JK  em  contornar  e  conciliar  crises  políticas  e  revoltas,
concedendo anistia  aos  rebeldes  e  convencendo a oposição  a  agir  de
maneira responsável.

5

C26
Rebelião de Jacareacanga (1956): Movimento ocorrido no Pará, conduzida
por oficiais da Aeronáutica insatisfeitos com a posse de JK. A rebelião foi
debelada e os participantes anistiados pelo presidente. 

5

C27
Revolta de Aragarças (1959): Movimento ocorrido em Goiás, novamente
por  oficiais  da  Aeronáutica,  com o  objetivo  de  afastar  JK  do  poder.  A
revolta teve o mesmo desfecho de Jacareacanga.

5

C28
Manutenção  do  General  Lott  como  Ministro  da  Guerra,  promovendo  a
estabilidade no âmbito da Forças Armadas no governo JK.

10

C29
Indicação  de  militares  para  postos  estratégicos  do  governo,  como  a
Petrobras e o Conselho Nacional do Petróleo, apaziguando desta forma as
insatisfações dos mesmos.

10

C30
Controle dos sindicatos: em razão da habilidade de JK em conciliar, a área
trabalhista não sofreu perturbações, o que contribuiu para a estabilidade
política do período. 

5

C31

Plano  de  Metas:  conjunto  de  30  objetivos  a  serem  alcançados  pela
economia,  nos  setores  de  indústria  de  base,  energia,  transporte,
educação,  alimentação  e  energia,  com  o  objetivo  de  acabar  com  os
“pontos de estrangulamento”.

10

C32
Criação  do  Conselho  do  Desenvolvimento  (1956):  órgão  diretamente
subordinado à Presidência da República, que coordenou o detalhamento e
a execução do Plano de Metas.

5

C33

Construção de Brasília e transferência da capital federal: meta síntese do
Plano  de  Metas  com  a  atuação  de  grupos  executivos  com  a
responsabilidade  de  dirigir  os  incentivos  às  várias  áreas  da  economia,
visando atingir as metas estabelecidas pelo governo. 

10

C34
Crescimento do setor industrial, com destaque nos seguintes segmentos
industriais:  aço,  mecânica,  automobilística,  elétrica,  comunicações,  e de
equipamentos de transporte.

5

C35

A combinação  entre  o  capital  estatal  e  o  capital  privado  nacional  no
desenvolvimento  nacional  e  os  incentivos  ao  setor  de  transportes,  em
especial o modal rodoviário, que proporcionou a ligação das regiões do
país por meio de rodovias transregionais foi marco na administração JK.

10
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C36
Estabilidade política e crescimento econômico durante o referido período
com  a  expansão  do  consumo  de  bens  como  eletrodomésticos  e
automóveis.

5

Conclusão Parcial

C37
A atuação do governo JK para  dinamizar  a  economia  e  a  estabilidade
política e crescimento econômico durante o referido período foi objetivo
perseguido por seu governo.

10

C38 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

C39

Tanto a crise política de 1954 no Brasil como o governo desenvolvimentista
de Juscelino Kubitschek levaram o país a um desempenho econômico e a
uma situação  política  que  seria  concretizada  com uma nova  crise  nos
governos Jânio Quadros e João Goulart.

10

C40

Situação  econômica  vigente  no  governo  eleito  de  Getúlio  Vargas:  alta
inflação interna e déficits de pagamento externo, associada à crise política
existente entre UDN e PSD, catalisaram eventos dos quais o principal foi o
suicídio de Vargas, em 1954.

15

C41

A instabilidade política, os impedimentos de Carlos Luz e Café Filho,  a
interinidade de Nereu Ramos, o Movimento de 11 de novembro de 1955 e
os três principais partidos políticos, o Partido Social-Democrático (PSD), o
Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  e  a  União  Democrática  Nacional
(UDN), criaram o cenário para o confronto político nas eleições de 1955.

15

C42
O  governo  JK  e  a  diminuição  do  nacionalismo  em  proveito  de  um  programa
desenvolvimentista  e  a  aliança  política  PSD-PTB  e  o  espírito  conciliador  de
Juscelino foram fatores de equilíbrio e desenvolvimento do governo.

10

C43

O Governo JK definiu o centro político do Brasil, com a inauguração da
nova capital federal,  em Brasília, e estabeleceu uma política econômica
dinâmica, permitindo a transformação do Brasil de um país agrário para
um Estado urbano e industrial.

10

C44  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)

(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)
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(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 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Caracterizar  os aspectos políticos, sociais e militares da Guerra Civil Espanhola (1936-1939),  destacando as
contribuições para a “Arte da Guerra”, aplicadas na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

 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

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
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
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 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
Aspectos políticos,  sociais  e  militares concorreram para o desenrolar  da
Guerra Civil Espanhola (1936-1939). 

5

C2

No  período  conhecido  como  o  Entre  Guerras  (1919-1939)  a  Europa
vivenciou o avanço de regimes totalitários, passando a Península Ibérica,
notadamente a Espanha, por um processo que culminou com a Guerra Civil
Espanhola,  entre 1936 e 1939, antecedendo a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945).

10

C3
Com  a  implantação  da  República  Espanhola,  em  1931,  uma  grande
instabilidade política, econômica e social polarizou o país, desembocando
em um conflito militar violento em 1936.

5

C4

Comunistas,  socialistas,  anarquistas  e  outros  grupos  de  esquerda  se
organizaram  na  Frente  Popular  (Republicanos),  noutro  polo,  militares,
latifundiários,  clero  e  monarquistas  compuseram  o  grupo  de  direita
(Nacionalistas).

10

C5
Esse  conflito  traumático,  que  transcendeu  as  barreiras  nacionais,  fez
acorrer  à  Espanha,  de  várias  partes  do  mundo,  um grande  número  de
adeptos às facções em confronto. 

10

C6
Serão  caracterizados  os  aspectos  políticos,  sociais  e  militares  desse
conflito, destacando-se as contribuições para a “Arte da Guerra”, aplicadas
na Segunda Guerra Mundial.

5

C7 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
(80% a 90%)

Algumas
ideias

a. Aspectos políticos.

C8

1) Formas de governo – Após o fim da monarquia em 1931, ascendeu à
direção do país um governo republicano com a vitória da Frente Popular –
Republicanos (Coligação de partidos de esquerda),  em meio ao cenário
europeu das décadas de 1920 e 1930 de avanço de regimes autoritários.

15

C9

2) Afinidade e Antagonismo –  Com a ascensão de uma coligação de
esquerda,  em meio a um cenário  conturbado, a predisposição à coesão
interna  cedeu  lugar  a  um  processo  desagregador  e  irreconciliável,  que
caracterizou o período da Guerra Civil Espanhola.

10

C10

3) Ideologias –  Correntes de pensamento irreconciliáveis,  dificultaram a
acomodação de ideias com personalidades incapazes de gerir  o  Estado
espanhol  após  1931,  opondo  militares,  clero,  políticos,  intelectuais,
comunistas, socialistas e anarquistas.

20

C11

4) Política externa –  Em uma Europa após a Primeira Guerra Mundial e
sofrendo com as consequências da Crise de 1929, as relações da Espanha
com  outros  países  foi  caracterizada  por  posicionamentos  distintos  de
monarquias, democracias liberais, regimes autoritários (nazistas, fascistas e
comunistas) em relação à Guerra Civil Espanhola.

20

b. Aspectos sociais.

C12

1) Ação da Igreja – A Questão Religiosa, com a separação entre Estado e
Igreja se constituiu em aspecto de relevância, que concorreu, no decorrer
da Guerra Civil Espanhola, para a laicização do Estado espanhol com um
anticlericalismo  severo,  num  país  conservador,  ocorrendo  perseguições
religiosas durante esse conflito.

20

C13

2) Partidos Políticos – A Espanha, como a Europa, vivenciou na década
de de 1920 e 1930, a ascensão de regimes totalitários (fascista e nazistas),
bem como  na  internacionalização  do  comunismo,  cindindo  o  país  após
1931 e durante a Guerra Civil Espanhola.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C14

3)  Regionalismos  –  No  que  se  refere  a  fatores  e  aspectos,  como;
regionalismos,  costumes,  tradições  e  cultura.  A  evolução  histórica  da
Espanha foi construída sobre diferenças, que permaneceram presentes por
ocasião da Guerra Civil Espanhola em 1936, contribuindo para um clima de
dissensões internas.

10

C15

4)  Desequilíbrios  Sociais  –  Ante  a  estrutura  econômica  existente  na
Espanha e dos reflexos da Crise de 1929, o país apresentou um cenário
favorável  as  agitações  que  antecederam  à  Guerra  Civil,  bem como  no
desenrolar desse traumático processo.

10

c. Aspectos militares.

C16

1) Ensino, Instrução, Valores e Tradições –  No que se refere a esses
fatores e aspectos as forças armadas espanholas tinham bem desenvolvido
o sentimento das glórias passadas, resultante de sua evolução histórica,
com experiência continental e extracontinental, por conta de seu passado
metropolitano, embora não tiveram um posicionamento monolítico antes e
durante a Guerra Civil.

5

C17
2) Apoio Interno  - O estamento militar espanhol teve o apoio do clero, de
latifundiários e de segmentos conservadores da sociedade espanhola ante
o avanço do ideário do comunismo estalinista.

15

C18

3) Apoio Externo –  A Espanha, por ocasião de seu processo de guerra
civil, recebeu por parte de nações de todo o mundo, adeptos às facções em
confronto,  como  o  apoio  do  governo  alemão  (Divisão  Condor),  italiano
(Corpo  de  Tropas  Voluntárias  Italianas)  e  português  (Viriatos),  do  lado
Nacionalista e o apoio soviético e de integrantes de partidos comunistas
mesmo de fora da Europa (Brigadas Internacionais) aos Republicanos,  se
caracterizando  em  um  laboratório  para  Arte  da  Guerra  aplicada  na
Segunda Guerra Mundial, como no emprego de carros de combate e
aviões. 

25

C19

4)  Lideranças  –  Sem a  ação  de  militares  profissionais,  afastados  pelo
governo do presidente Manuel  Azanha, as tropas Republicanas viram-se
envolvidas com a falta de experiência e com problemas de disciplina, ao
passo que, do lado Nacionalista, o general Emílio Mola e, notadamente o
general  Francisco  Franco,  destacou  a  Unidade  de  Comando  como  um
Princípio de Guerra, que também foi muito explorado na Segunda Guerra
Mundial.

15

C20

5) Guerra civil –  O aspecto de guerra civil em um cenário polarizado de
ideologias de esquerda e direita característico do período do Entre Guerras
(1919-1939)  fez  confrontar  forças  convencionais  e  não  convencionais,
sendo  o  componente  ideológico  bastante  trabalhado  nas  ações  de
Resistência de vários países durante a Segunda Guerra Mundial.

15

C21 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. 
   

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)
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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. 

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

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
CP/ECEME – 2016

Ficha de Observações

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 avaliação dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


