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CP/ECEME 2017 
2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
                            

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Analisar o período da Segunda República no Brasil (1945-1964), nas expressões política e econômica, 
destacando o direcionamento da política externa de cada governo, concluindo sobre as contribuições desse período 
para o País. 

 
1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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 

Desenvolvimento 
 
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 
 

Conclusão 
(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  

 Aluno nº 
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 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 

Introdução 
(10%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 
A Segunda República no Brasil, também chamada de fase de 
redemocratização, foi um período de governantes populistas, com a 
presença dos trabalhadores no cenário político, em defesa de uma 
sociedade mais justa. 

10  

C2 
O período de redemocratização brasileiro ocorreu após o fim da II Guerra 
Mundial, pondo fim ao primeiro governo de Vargas. O Brasil foi governado 
no período entre 1946 a 1964 por Dutra, Vargas, Juscelino, Jânio Quadros 
e João Goulart, estes com maior duração de mandato. 

10  

C3 

A política durante esse período foi marcada pelo pluripartidarismo, enquanto 
que na economia, procurou-se o desenvolvimento nacional, por meio de 
planos de ação, buscando a estabilidade e o crescimento. A política 
externa: ora se voltava para aproximação com os Estados Unidos da 
América (EUA), ora para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) ou ora era independente. 

05  

C4 
 A seguir, será analisada a Segunda República do Brasil (1945-1964), nas 
expressões política e econômica, destacando-se a política externa dos 
governantes desse período e concluindo-se sobre as contribuições para o 
País. 

05  

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

                          
 

Desenvolvimento 
(70%) 

 
Id e i a s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  a. Expressão Política   

C6 
A constituição de 1946 foi elaborada e promulgada no contexto do final da 
guerra, com a vitória dos aliados, alardeada como a vitória da democracia e 
a derrota dos regimes totalitários. 

10  

C7 
Em maio de 1947, foi decretada a ilegalidade do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB). A medida foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, 
baseada na Constituição recém-aprovada. 

10  

C8 
A Política externa de Dutra era independente, muito bem definida pelo 
Ministério das Relações Exteriores (MRE), com a negação de tropas para 
combater os coreanos, a pedido dos EUA. 

10  

C9 
Partidos Políticos no período: União Democrática Nacional (UDN); Partido 
Social Democrático (PSD); o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); e o 
Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

10  

C10 
A política externa de Vargas foi de reaproximação com os EUA, por meio de 
um acordo de cooperação e ajuda militar, em 1952, enquanto que JK 
adotou a Operação Pan-americana (OPA), mas voltada para a integração 
da América do Sul. 

10  

C11 No plano político, Juscelino manteve os sindicatos sob controle e construiu 
o lema: “Desenvolvimento e Ordem”. 10  

C12 
Jânio adotou uma política populista, no sentido de propiciar a conciliação de 
classes. Na política externa, Jânio Quadros restabeleceu as relações 
diplomáticas com a URSS e a China. 

10  

C13 

As políticas de João Goulart eram consideradas dúbias, pois mesmo antes 
de sua posse, estava em visita à China, país comunista. Vigorou o regime 
parlamentarista de governo por dois anos (1961-1962), reduzindo os 
poderes constitucionais de Jango e, em seguida, o Presidencialismo (1963-
1964). 

 
10  

 Conclusão Parcial   
 

C14 
 

Chega ao fim um período de governos com viés populistas e, também, uma 
das tentativas de implantação de regime de ideologia socialista. Ao fim 
dessa fase ficou evidenciada instabilidade política. 

20  
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Desenvolvimento 
(70%) 

 
Id e i a s  

 b. Na Expressão Econômica   

C15 

O presidente Dutra recriou em 1946, o Fundo Rodoviário Nacional e iniciou 
grande programa de construção de rodovias no País. No ano seguinte, a 
construção da nova rodovia, atual via Dutra (Rio de Janeiro a São Paulo), 
com aproximadamente 400 km, inaugurada em 1951. Também deu início à 
construção da rodovia Regis Bittencourt (São Paulo a Curitiba) e da rodovia 
Rio de Janeiro-Bahia. 

10  

C16 
O Governo Dutra criou o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e 
Energia). O referido plano não pode ser integralmente executado por causa 
da demora de sua aprovação no Congresso. 

10  

C17 
No Governo Vargas foram criados: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social (BNDES), Instituto Brasileiro do Café (IBC), Banco do Nordeste, a 
PETROBRÁS, a Câmara de Comércio Exterior do Banco do Brasil e o 
Seguro Agrário. 

10  

C18 
O Governo JK adotou uma postura nacional desenvolvimentista, criando o 
plano de Metas, focalizada em investimentos nos setores de indústrias de 
base, energia, transportes, educação, além da empreitada da construção de 
Brasília, que é a atual capital federal do Brasil. 

10  

C19 
JK promoveu a implantação da indústria automobilística, abriu rodovias 
transregionais como a Belém – Brasília e concluiu a Régis Bittencourt. Criou 
a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

10  

C20 
Jânio Quadros procurou estabilizar a economia, contendo os gastos 
públicos e a expansão monetária, e promovendo forte desvalorização 
cambial, além de restringir o crédito e congelar os salários. 

10  

C21 
João Goulart queria seguir o modelo americano de ampliar a produção de 
alimentos para atender a fome no mundo. Para baixar a inflação, defendia 
um choque de produção agrícola e um mercado interno forte e propunha 
grandes aumentos no salário-mínimo. 

10  

C22 
No plano internacional, Jango manteve conduta independente perante a 
polarização mundial. Reatou relações diplomáticas com a URSS, rompidas 
no Governo Dutra. Jango posicionou-se contrário às sanções impostas 
pelos americanos ao governo de Cuba. 

10  

C23 

Em dezembro de 1963, Jango criou o PLANO TRIENAL, a previdência 
social para os trabalhadores rurais, a obrigatoriedade das empresas com 
mais de cem empregados de proporcionarem ensino gratuito, e o 13º 
salário para o funcionalismo público, instituindo, a escala móvel para 
reajuste dos vencimentos. 

10  

 Conclusão Parcial   

C24 
O modelo econômico – O desenvolvimento nacional autônomo – inacabado, 
com gastos que ampliaram a dívida do Brasil com os bancos e países 
estrangeiros, além do aumento da inflação e aumento da taxa de juros. 

20  

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.    
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 
Conclusão 

(20%) 
 

Ideias 

C26 
O período de redemocratização brasileiro, ao final, foi marcado pela 
tentativa de implantação de um modelo de esquerda, fato contrário à 
democracia que se buscava. 

10  

C27 
Em síntese, a combinação político-econômica do período deu fim aos 
governos populistas, surgindo em seguida, os governos militares, na 
tentativa de se promover a democracia. 

20  

C28 
Contribuições do período: grandes transformações econômicas e sociais; o 
crescimento das indústrias (automobilística); rodovias transregionais; a 
construção de Brasília; criação da Petrobras, entre outras. 

 
20  

C29 No ano de 1964, quando da presidência de Goulart , o período populista se 
encerrou, com o início dos governos militares até 1985. 10  

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300  
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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) 

(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   
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
 

 Apresentar o processo de formação dos atuais países da África Subsaariana, lindeiros do Atlântico Sul, durante o 
século XX, destacando as relações do Brasil com os países dessa região, até os dias atuais. 
 

 1. MÉTODO 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO  IDEIAS       ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

Introdução 
(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 

 
Desenvolvimento 

(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 

Desenvolvimento 
 

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 

 
 
 
 
 

Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas ideias 
 
 
 
 

   C1 A formação dos atuais países africanos teve como marco inicial a 
crise do colonialismo europeu pós -1945. 5  

 
C2 

A África Negra ou Subsaariana, correspondente à parte do continente 
africano situado ao sul do Deserto do Saara, vivenciou esse processo pela 
mobilização de suas populações no contexto da Segunda Guerra Mundial 
(II GM) entre 1939 e 1945. 

 
10  

 
   C3 

A mobilização dessas populações, empolgadas pelo nacionalismo, 
somada a crise do colonialismo estava diretamente associada à quebra 
econômica vivida no pós-guerra. 

 
5                                                       

   C4 

Outro fator internacional de grande relevância foi o direito de 
autodeterminação dos povos, fortemente pregado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), já bastante influenciada pelos Estados Unidos da 
América (EUA) e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) no contexto da Guerra Fria. 

10  
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Desenvolvimento 
(70%) 

 
Id e i a s  

C5 
Após suas independências as ex-colônias africanas mantiveram laços de 
subordinação com suas ex-metrópoles, mesmo com a participação desses 
países na Conferência de Bandung (1955) – movimento dos países não 
alinhados. 

5  

C6 A diplomacia brasileira tem tido perfis de aproximação e distanciamento nas 
relações com esses países a partir da segunda metade do século XX. 5  

C7 
Portanto, será apresentada o processo de formação dos atuais países da 
África Subsaariana, lindeiros do Atlântico Sul, destacando as relações do 
Brasil com essa região, até os dias atuais. 

5  

   C8 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-

RES 
ESC/ 

ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

Ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C9 
a. Senegal – Tendo experimentado a presença francesa, emancipou-se 
em 1960, quando foi criada a embaixada brasileira em Dacar, 
demonstrando o interesse do Brasil por essa nação. 

5  

C10 

b. Gâmbia – Tornou-se colônia britânica em 1765, tendo se emancipado 
em 1965. As relações diplomáticas entre o Brasil e a Gâmbia foram 
estabelecidas em 1965, sendo a embaixada brasileira em Dacar (Senegal) 
cumulativamente responsável por representar o Brasil junto ao governo 
gambiano. 

5  

C11 

c. Guiné-Bissau – Esse país alcançou sua independência de forma 
unilateral (1973), em luta armada contra as tropas portuguesas, com 
grupos étnicos rivais se unindo contra o neocolonialismo português. O 
reconhecimento de sua emancipação pelo Brasil ocorreu em 1974, tendo 
sido o primeiro país fora do bloco socialista a fazê-lo, demonstrando o 
interesse brasileiro no estabelecimento dessa relação. 

20  

C12 

d. Guiné – A República da Guiné, também conhecida como Guiné - 
Conacri foi colonizada pela França e ficou independente em 1958, 
rejeitando em plebiscito a proposta de pertencer a uma Comunidade 
Francesa. O Brasil estabeleceu relações diplomáticas com esse país em 
1973. E a partir de 2005 tem-se adensado a relação bilateral do Brasil 
com a Guiné. 

5  

C13 

e. Serra Leoa – A República da Serra Leoa, onde a religião predominante 
é a muçulmana, conseguiu sua independência do Reino Unido em 1961, 
resguardando-se de um movimento de emancipação mais sangrento. As 
relações com o Brasil foram estabelecidas em 1974, com a embaixada 
inaugurada em 2012. 

5  

C14 

g. Costa do Marfim – Colonizada pela França, emancipando-se em 1958, 
como república autônoma, e, em 1960, alcançou sua independência 
plena. Embora tenha experimentado um distanciamento nas relações com 
o Brasil, a partir da década de 1980, a diplomacia brasileira manteve 
aberta sua representação nesse país. 

5  

C15 

h. Gana – Tendo sido visitada pelos portugueses nos séculos XV e XVI, 
foi estabelecida como colônia inglesa em 1874, alcançando sua 
independência em 1957 com ausência de surtos revolucionários. Na 
década de 1980, Gana, juntamente com o Brasil, trabalhou na construção 
do projeto da Zona de Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS), tendo 
sido a partir do ano 2000 um dos parceiros mais próximos da diplomacia 
brasileira nessa região. 

 
20  

 
C16 

i. Togo – O Togo em sua história colonial vivenciou a presença de 
comerciantes dinamarqueses, tendo significativa influência alemã como 
colônia. Após a Primeira Guerra Mundial (I GM) os alemães se retiraram, 
sendo o seu território dividido entre o Reino Unido e a França. Em 1960, a 
porção britânica foi incorporada a atual Gana, ao passo que os territórios 
franceses se transformaram em República Autônoma do Togo em 1956. O 
Brasil reconheceu sua independência em 1960, aprofundadas em 1978 e 
arrefecidas até 2005. 

 
5  

C17 

j. Benin – Governado pelo Reino de Daomé do século XVII ao XIX, foi a 
porta de saída de grande número de escravos para o Novo Mundo 
durante o tráfico negreiro transatlântico. Sob a administração francesa, 
ganhou sua independência em 1960, reconhecida pelo Brasil, 
mergulhando numa instabilidade política, vivenciando uma experiência 
marxista-leninista. 

5 
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

ideias 

C18 

k. Nigéria – Foi o centro de reinos e impérios, tendo o Estado moderno 
recebido influência da colonização britânica, tornando-se independente 
em 1960, mergulhando em seguida numa guerra civil. É um dos países 
mais populosos do mundo. De tradicional relacionamento com o Brasil é 
um dos principais parceiros nessa região. 

15 
  

C19 
l. Camarões – Tendo sido uma colônia do Império Alemão de 1884 a 1916 
quando foi absorvida pela França e Grã-Bretanha após a I GM, 
emancipando-se em 1960, sendo reconhecida sua independência pelo 
Brasil no mesmo ano. 

5 
  

C20 
m. Guiné Equatorial – Explorada inicialmente por Portugal, passou às 
mãos da Espanha no século XVIII, tornando-se independente em 1968. As 
relações com o Brasil foram estabelecidas em 1974, sendo inaugurada a 
embaixada brasileira nesse país em 2006. 

5 
  

C21 

n. São Tomé e Príncipe – Estado insular localizado no Golfo da Guiné, 
colônia de Portugal desde o século XV até sua independência em 1975, 
quando as relações bilaterais com o Brasil pautaram-se por um dialogo 
amplo e fraterno, ganhando intensidade quando da instalação da 
embaixada brasileira em 2003. 

5 
  

C22 

o. Gabão – Os primeiros europeus a chegarem no atual Gabão foram os 
portugueses. Em meados do século XIX, a França assumiu o status de 
“protetora” do território, vindo esse país a se emancipar em 1960. O Brasil 
estabeleceu relações com o Gabão no final da década de 1960, criando 
sua embaixada em 1974, tendo sido aprofundada essa relação nos anos 
2000. 

5 
  

C23 

p. Congo – A República do Congo obteve sua independência em 1960, 
tendo vivenciado um período de instabilidades políticas em meio à 
conjuntura da Guerra Fria e do ideário marxista-leninista com a presença 
de milícias cubanas em seu território. As relações com o Brasil foram 
estabelecidas em 1980. 

5 
  

C24 

q. República Democrática do Congo (RDC) – Também chamado de 
Zaire entre 1971 e 1997, teve antecedentes históricos ligados ao Reino do 
Congo. No século XV estabeleceu relações comerciais com Portugal, se 
constituindo a partir do século XVI na maior reserva de escravos para as 
Américas. Entra na órbita colonial belga no século XIX. Sob a liderança de 
Patrice Lumumba emancipou-se em 1960. O Brasil mantém relações com 
a RDC desde 1968, sendo adensadas essas relações em 2010. 

10 
  

C25 

r. Angola – Três movimentos de libertação lutaram pela independência de 
Angola, promovendo grandes enfrentamentos com as forças portuguesas. 
Esse conflito iniciou em 1961 e terminou em 1974. A emancipação ocorreu 
em 1975, sendo reconhecida de imediato pelo Brasil, tendo enviado 
importante contingente militar em missão de paz nesse país, 
caracterizando o interesses brasileiro na manutenção dessa relação. 

25 
  

C26 

s. Namíbia – Integrante do protetorado do Império Alemão até o final da I 
GM, quando a Liga das Nações transferiu sua administração para a África 
do Sul. Ficou independente em 1990 após guerrilhas e conflitos internos, 
com grande participação da Organização do Povo do Sudoeste Africano 
(SWAPO). Em 1990, foram estabelecidas as relações com o Brasil, sendo 
assinados vários acordos, destacando-se o eixo de cooperação na área 
naval, estreitando sobremaneira os laços com a diplomacia brasileira. 

20 
  

C27 

t. África do Sul - Colonizada inicialmente por holandeses e 
posteriormente por ingleses, emancipou-se em 1910, tendo vivido o 
Regime do Apartheid (Segregação Racial), sendo esse regime condenado 
pelo Brasil em fins dos anos 1970. Ao lado de Angola, a África do Sul é 
um dos países africanos com que o Brasil mantém “Parceria Estratégica”. 

25 
  

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.   

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   
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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 
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO 

Ficha de Observações – 2017 
 

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 pes-
soa (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 introdu-
ção. 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 introdu-
ção. 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 consi-
deradas 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 apropria-
da. 

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 com-
preensão. 50 Redigiu texto com caligrafia ruim, comprometendo o entendi-

mento da solução. 

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula / mi-
núscula. 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). 

 


