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2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 HISTÓRIA

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

Comparar a atuação dos governos Getúlio Vargas (1951-1954) e Juscelino Kubitscheck (1956-1961) segundo a
expressão econômica,  destacando as principais realizações de ambos, concluindo  sobre o papel dos supracitados
governos no desenvolvimento do País.

OBSERVAÇÃO: 

ESTA É UMA DAS FORMAS DE SOLUÇÃO PARA A SERVIDÃO “COMPARAR”. LEIA A PUBLICAÇÃO “MÉTODO PARA SOLUÇÃO
DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS FORMAS.

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

Identificação
do objeto

correto

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

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 15

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

M9
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente. 15
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5
Divisão sem coerência. 0

M10

Comparação dos objetos
obedecendo aos

mesmos referenciais
(fatores de comparação).

Totalmente. 20
Empregou mais da metade dos referenciais

corretamente.
10

Empregou menos da metade dos referenciais
corretamente.

5

Não empregou os referenciais corretamente. 0

M11

Identificação da
coerência das ideias com

o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M12

Comparação das
ideias com ligação de

causa e efeito.

Totalmente. 20
Mais da metade das ideias com ligação. 15

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

M13
Elaboração das ideias dos

destaques

Totalmente. 15
Mais da metade das ideias com destaque. 10

Menos da metade das ideias com destaque. 5
Ideias sem destaque. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M14 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

M15
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

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

 Aluno nº



2

M17

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

M18 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

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

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver
menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
O  segundo  governo  de  Getúlio  Vargas  (1951-1954)  e  o  governo  de  Juscelino
Kubistcheck (1956-1961) ficaram conhecidos na História do país pelas inúmeras
realizações voltadas para o desenvolvimento do País.

7

C2 Entre os anos de 1946 e 1964 o Brasil viveu o período conhecido como Segunda República,
onde o país vivenciou o regime democrático por mais tempo, até então. 7

C3

O segundo governo Vargas se iniciou em 1951, após o ex-ditador alcançar a marca
de quase 4 milhões de votos nas eleições de 1950. O debate político durante o
segundo governo de Getúlio Vargas concentrou-se, principalmente, na questão da
maneira que se conduziria o desenvolvimento econômico do Brasil.

8

C4

O governo  Juscelino Kubistcheck iniciou-se em 1956 e perdurou até 1961.  Sua
principal bandeira, na expressão econômica, era o  desenvolvimentismo, marcado
pelo  plano  de  ação  "Cinquenta  anos  em  cinco",  trazendo  ao  Brasil o
desenvolvimento econômico e social. 

8

C5

A seguir, será comparada a atuação dos governos Getúlio Vargas (1951-1954) e
Juscelino Kubitscheck (1956-1961) na sua expressão econômica, destacando as
principais realizações de ambos nessa expressão, concluindo sobre o papel dos
supracitados governos no desenvolvimento do País. 

5

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

a. O segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954)

C7

      1) Desenvolvimento econômico do País

A maneira que se conduziria o  desenvolvimento econômico do Brasil gerou uma
divisão muito clara nos quadros políticos brasileiros entre aqueles que defendiam o
desenvolvimento  de  uma  forma  mais  nacionalista  e  aqueles  que  defendiam  o
desenvolvimento do Brasil sob a influência do capital internacional. 

10

C8

      2) Planos Econômicos

Em 1951 foi criado o Plano Lafer, de autoria do ministro da Fazenda, Horácio Lafer,
que  implicava  a  obtenção  de  novas  fontes  de  energia  elétrica,  ampliação  das
indústrias  de  base,  adoção  de  inovações  agrícolas  e  modernização  geral  dos
transportes, para os quais contavam com um financiamento norte-americano de 20
bilhões  de  cruzeiros,  ocorrendo  também  um  aporte  de  recursos  nacionais.  A
aprovação  do  referido  plano  revestiu-se  de  grande  complexidade  por  envolver
diversas questões da política externa.

 

15

C9

      3) Criação de Empresas e Autarquias

Em 1952, foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), com o objetivo
de garantir os investimentos necessários aos projetos econômicos. Foram também criados o
Banco do Nordeste, instituição voltada para o desenvolvimento regional, operando como órgão
executor de políticas públicas, e o Instituto Brasileiro do Café (IBC), uma autarquia do Governo
Federal que definia as políticas agrícolas do produto no Brasil.  Em 1953, Getúlio realiza sua
ação mais destacada na expressão econômica, a criação da Petrobras. Com a criação da
Petrobras, o Estado garantia o monopólio de prospecção e refino do petróleo, regulamentada
pela lei do mesmo ano que versava sobre a exploração e produção.

20

C10

     4) Infraestruturas

Em 1954, destaca-se o início do funcionamento da Usina Hidrelétrica de Paulo
Afonso I, na  Bahia,  primeira  de  um  complexo  de  quatro  usinas,  atualmente
responsável pela maior parte do abastecimento elétrico no Nordeste. Além disso,
teve  início  a  construção  da  Rodovia  Fernão  Dias, ligando  São  Paulo  a  Belo
Horizonte, que seria concluída por Juscelino Kubitschek.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

C11

     5) Captação de Capital

Getúlio prestigiava constantemente a Assessoria Econômica, chefiada por Rômulo
de Almeida, que defendia o desenvolvimento industrial  com grande presença do
estado associado ao capital privado nacional.

15

C12

      6) Saúde, Educação e Alimentação

Priorizando  quase  a  totalidade  dos  investimentos  para  a  indústria  de  base,  o
governo de Getúlio  pouco se ateve ao atendimento a essas áreas,  tendo como
principal consequência a piora nas condições de vida, o que levou os trabalhadores
a  realizar  várias  greves  nas  principais  cidades  do  País.  Ressalta-se  em  seu
mandato  a  criação  do  Ministério  da  Saúde,  em  1953,  que,  apesar  dos  graves
problemas vividos pela população, efetivamente não controlava os poucos recursos
destinados ao setor.

10

Conclusão Parcial

C13

Conclui-se parcialmente que o governo de Getúlio Vargas foi marcado na expressão
econômica  por  intensos  debates  relativos  à  condução  do  desenvolvimento
econômico do País, pela priorização dos investimentos nas indústrias de base e
pela criação de importantes instituições, como a Petrobrás, o BNDE e o IBC.

10

b.  O  governo  Juscelino  Kubitscheck    (1956-1961)  e  a  comparação  com  o
governo Vargas

C14

          1) Desenvolvimento econômico do País

Juscelino focou seu governo desde o princípio em um plano com postura nacional-
desenvolvimentista,  o  Plano  de  Metas,  uma  de  suas  mais  destacadas
realizações, previa  e cuidadosamente planejado para permitir  a combinação de
investimentos  estatais,  da  empresa  privada  nacional  e  também  do  capital
estrangeiro na promoção do desenvolvimento econômico do país,  aliado  a uma
situação  política  relativamente  estável.  Vargas,  apesar  de  comungar  em  vários
pontos com a mesma visão de Juscelino, teve muitas dificuldades na implantação
de suas  medidas  econômicas,  fruto  do embate  entre  aqueles que defendiam o
desenvolvimento  de  uma  forma  mais  nacionalista  e  aqueles  que  defendiam  o
desenvolvimento do Brasil sob a influência do capital internacional.

20

C15

          2) Planos Econômicos

O  Plano  de  Metas  permitiu  ao  governo  Juscelino  investir  maciçamente  nas
indústrias  de  base,  construir  siderúrgicas  e  estradas  de  rodagem.  O  governo
também ofereceu facilidades e incentivos atraindo assim empresas multinacionais
que instalaram fábricas no Brasil  para produzir bens de consumo. Já o principal
plano  econômico  de  Getúlio  Vargas,  o  Plano  Lafer,  teve  como  principal
característica o aporte financeiro dos Estados Unidos, com o Brasil entrando com
parte dos recursos para a consecução das ações a serem desenvolvidas.  Esse
plano era destinado exclusivamente à criação de novas fontes de energia elétrica,
criação e ampliação das indústrias de base e a inserção de novas tecnologias na
agricultura. 

15

C16

         3) Criação de empresas e autarquias

O governo Juscelino praticamente não criou nenhuma empresa estatal, destacando-
se como exceção a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE,
para  integrar  a  região  Nordeste  ao  mercado  nacional,  ao  contrário  do  governo
Vargas, profícuo nessas medidas, ressaltando-se a criação da Petrobrás, BNDE e
IBC.

15

C17

         4) Infraestruturas

Em  relação  à  infraestrutura,  as  realizações  do  governo  Juscelino  foram  mais
pujantes, destacando-se a construção das hidrelétricas de Furnas e Três Marias, a
implantação da indústria automobilística, a promoção da indústria naval, a expansão
da indústria pesada e a construção de usinas siderúrgicas. Verifica-se também em
seu governo a abertura de rodovias transregionais e sua criação mais destacada,
a construção da nova capital  federal,  Brasília,  impactando sobremaneira no
desenvolvimento  da  região  Centro-Oeste  e  na  integração  nacional,  apesar  do
governo de Getúlio Vargas ter construído e iniciado a construção de infraestruturas
importantes para o desenvolvimento nacional, como a hidrelétrica de Paulo Afonso
e a rodovia Fernão Dias.

20

C18

         5) Captação de Capital

Juscelino permitiu a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. Isentou
de impostos de importação as máquinas e equipamentos industriais, assim como os
capitais externos, desde que associados ao dinheiro nacional ("capital associado").
Para ampliar o mercado interno, o plano ofereceu uma generosa política de crédito,
ao contrário do governo de Vargas, que mantinha uma política econômica dúbia, ora
tendendo  para  o  desenvolvimento  industrial  com  grande  presença  do  estado
associado ao capital privado nacional, ora apoiando ações visando atrair o capital
internacional.

15
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C19

       6) Saúde, Educação e Alimentação
Ressaltam-se  no governo Juscelino  como principais  medidas nesses setores a criação da
COBAL (Companhia Brasileira de Alimentação), responsável por realizar o levantamento das
safras agrícolas e projetar a necessidade de estocar ou vender grãos, e o projeto do hospital
especializado em saúde feminina, encabeçado por sua esposa Sara. Apesar dessas ações
esporádicas, no governo Juscelino apenas 7% dos investimentos foram destinados a essas
áreas, de forma idêntica ao governo Vargas, que teve como principal medida nesses setores a
criação do Ministério da Saúde, que efetivamente não controlava os recursos destinadas a
essa área.

15

Conclusão Parcial

C24

Conclui-se parcialmente que o governo Juscelino, devido ao sucesso de seu plano
desenvolvimentista,  promoveu  um  grande  crescimento  econômico  no  País,
evidenciado por inúmeras realizações como a implantação e incremento do parque
industrial brasileiro e a construção de Brasília. Apesar dos dois governos estudados
privilegiarem  o  desenvolvimento  econômico  do  país  pela  priorização  da
industrialização, a forma visualizada para que esse objetivo fosse alcançado foi em
diversas vezes bem distinta nos dois mandatos, influenciada por diversos fatores
característicos de cada período. 

10

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C26

Os governos de Getúlio  Vargas (1951-1954) e Juscelino Kubitschek (1956-1961)
inserem-se em um período onde o país vivenciou o regime democrático por mais
tempo,  até  então,  conhecido  como  Segunda  República.  Ambos  os  governos
adotaram como prioridade para o Brasil o desenvolvimento econômico baseado na
industrialização, com diferenças fundamentais na consecução das ações propostas
que viabilizariam o mesmo.

15

C27

O governo de Getúlio  foi  marcado por  intensos  debates  sobre  a  forma como deveria  ser
conduzido o desenvolvimento econômico,  e teve como mais destacada ação a criação da
empresa estatal  destinada a controlar  o monopólio  da prospecção e  o  refino  do petróleo,
produto vital para o desenvolvimento do País, a Petrobrás. Destaca-se também a criação do
Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  (BNDE),  responsável  pela  garantia  de
recursos necessários ao desenvolvimento do Brasil.

15

C28

Destacam-se  como principais  ações  no  governo Juscelino,  a  própria  criação do
Plano  de  Metas,  que  pautou  a  expressão  econômica  durante  todo  o  mandato,
proporcionando a implantação de diversos parques industriais, como a implantação
de  várias  fábricas  do  ramo  automobilístico,  a  construção  de  hidrelétricas  e
importantes rodovias  e a construção de Brasília, a nova capital federal, em 1960,
responsável pelo acentuado desenvolvimento da região Centro-Oeste e pela maior
integração do País.

15

C29

Conclui-se  que  ambos  os  governos  foram  de  fundamental  importância  para  o
desenvolvimento do país, porém contribuindo de maneira diversa para o mesmo. O
governo  de  Juscelino  foi  mais  profícuo  em  realizações  na  área  econômica,
principalmente  por  ter  planejado  com  cuidado  e  antecedência  seu  plano  de
desenvolvimento econômico e não ter sofrido na maioria do seu decurso pressões
políticas que desestabilizassem a consecução do mesmo, ao contrário do governo
de Getúlio Vargas, onde o debate sobre a condução econômica do país foi muito
agressivo, o que não impediu o mesmo de realizar imprescindíveis mudanças na
economia do país.

15

 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)
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(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

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

Apresentar os fatores que conduziram o Japão à condição de potência econômica, no período de 1945 a 1991,
destacando suas limitações políticas e militares.

 1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

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

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

5

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa). 

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

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

M9

Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0
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do objeto
correto

M10
 Citação e justificativa das

ideias com ligação de 
causa e efeito.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 15
Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da imposição

do destaque.

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5
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

C1

Os fatores que  levaram o Japão à condição  de potência  econômica  no
período de 1945 a 1991 estavam assentados no seu alinhamento com os
norte-americanos e na recuperação da economia orientada pela “Doutrina
Yoshida”,  batizada  com  o  nome  do  primeiro-ministro  japonês  Yoshida
Shigueru. 

9

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C2

Após  a  2ª  Guerra  Mundial  (II  GM),  o  Japão  passou  por  consideráveis
modificações  na  sua  economia  e  em  outras  expressões  do  poder.  A
“Doutrina Yoshida” conduziu o Japão à condição de potência econômica e
seus pressupostos eram baseados no fortalecimento econômico japonês,
enquanto que a sua defesa, e até mesmo sua diplomacia, ficariam mais
dependentes dos Estados Unidos da América (EUA).

9

C3

Após a II GM, o Japão passou por um período de ocupação que durou sete
anos (1945-1952),  sob  o  comando dos  EUA.  A Força  de  Ocupação  foi
liderada pelo general Douglas MacArthur, e seus principais objetivos eram
promover  reformas  políticas  e  econômicas,  visando  retirar  qualquer
influência militarista sobre as instituições japonesas.

9

C4

Com a avanço do regime socialista na China em 1949 e na porção norte da
Coréia em 1950, os EUA precisavam de um forte aliado na Ásia Oriental
para  construir  um equilíbrio  com a União  Soviética.  Com isso,  o  Japão
recebeu dos norte-americanos um forte auxílio econômico.

8

C5
Serão apresentados, a seguir, os fatores que conduziram o Japão à condição
de  potência  econômica,  no  período  de  1945  a  1991,  destacando  suas
limitações políticas e militares. 

5

C6 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

Os fatores que conduziram o Japão à condição de potência econômica
de 1945 a 1991.

C7

Adoção do Plano Dodge - Programa de ajuda financeira e de reformas
estruturais sob a direção do Gen MacArthur, com o objetivo de promover a
recuperação  econômica  japonesa  e  evitar  a  expansão  da  influência
soviética  no  Sudeste  Asiático  e  no  Extremo  Oriente.  Destaca-se  a
limitação imposta pela Constituição, em que a defesa e a diplomacia
japonesas, ficariam a cargo dos EUA. 

20
 

C8

Reforma Agrária - A reforma agrária ocorrida em 1946 foi patrocinada e
executada pelos EUA, estabeleceu que um terço da área agrícola fosse
desapropriada (1,9 milhão de hectares) e que 90% da área passasse a ser
cultivada por agricultores/proprietários. 

15

C9

Estabilidade política  - Adoção de um regime liberal democrático, após a
ocupação  norte-americana  possibilitou  a  implementação  de  medidas
econômicas nas áreas fiscal e monetária, para acelerar e redirecionar os
fluxos  de  capitais  e  investimentos  para  a  reconstrução  do  país,  face  à
estabilidade interna. Destaca-se a limitação imposta ao Japão de não
poder constituir Forças Armadas e de manter sua política externa sob
a égide dos EUA. 

20
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C10

Adoção de uma política econômica protecionista - Caracterizada por um
forte apoio do Estado às empresas públicas e privadas, bem como pela
manutenção  de  impostos  de  importação  elevados,  com  o  objetivo  de
proteger a indústria nacional japonesa. 

20

C11
Elevado investimento em educação - O elevado nível de exigência do
ensino  fundamental  gratuito  e  obrigatório,  assentado  nos  princípios  de
obediência, sacrifício e honra, voltada para a reconstrução do país. 

15

C12

Produtividade  agrícola  e  industrial -  A introdução  de  metodologias  e
técnicas mais modernas de plantio,  aproveitamento do solo escasso, do
desenvolvimento de máquinas e equipamentos modernos para a indústria,
fomentaram a economia japonesa.  A busca do crescimento econômico
sustentado fez com que o Japão aceitasse as limitações políticas e
militares impostas pelas Forças de Ocupação, após a II GM. 

15

C13

Elevadas Taxas de Crescimento - O crescimento sustentado no início dos
anos 1960 e 1970, por volta de 10% ao ano, juntamente, com um superavit
econômico,  corroborado  principalmente  pela  alta  qualidade  das
exportações levaram o Japão à condição de potência econômica. 

15

C14

O espírito competitivo e a disciplina do povo japonês - Os traços da
cultura japonesa, baseada no espírito de sacrifício e na disciplina do seu
povo,  ganharam nova dimensão após a II  GM, com o redirecionamento
para  reconstrução  do  país,  apoiada  numa  série  de  programas  de
redemocratização  de  natureza  econômica,  política  e  social.  Esta
resiliência  fez  com  que  o  povo  japonês  aceitasse  as  limitações
políticas e militares impostas ao país, após a II GM. 

20

C15

Alta  taxa  de  poupança  interna  - Estimulados  pela  concessão  de
gratificações de duas a três vezes por ano, realizadas tanto pelas empresas
públicas quanto pelas privadas, esta medida contribuiu para a alta taxa de
poupança acumulada pelo Japão. 

10

C16

Expansão  do  mercado  consumidor -  O  aumento  da  produtividade,  a
melhora das condições de trabalho, a adoção de um sistema de relações
de trabalho após a II GM e o crescimento dos salários, gerou uma sinergia
que favoreceu a expansão de um mercado consumidor no Japão. 

15

C17

Avanço tecnológico   - Os avanços em áreas da tecnologia implementaram
alto  valor  agregado,  como:  informática,  robótica,  eletrônica,  aviação,  as
indústrias  automobilística,  naval  e  nuclear.  Ressalta-se  a  Constituição
japonesa, corroborada pelo papel pacifista do Japão, após a II GM, que
o impede de possuir capacidade ofensiva nuclear e militar.

20

C18

Ocorrência  de  superávit  econômico –  Crescimento  da  sua  balança
comercial  sustentada  pela  qualidade  das  suas  exportações  nas  áreas
indústrias e tecnológicas,  com alto valor  agregado, assentados em seus
recursos humanos e em sua mão de obra altamente qualificada.

15

C19 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
Ficha de Observações – 2018

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).


