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DPS
CP/ECEME 2019

1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Estudar as causas da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), nas expressões política e militar,  destacando
aquelas  relacionadas  com a  Primeira  Guerra  Mundial  (1914-1918),  concluindo  sobre  a  importância  do  primeiro
conflito mundial para a eclosão do segundo.

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. 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
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

Totalmente. 20
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M11
Estudo das ideias
com ligação de
causa e efeito.

Totalmente. 30
Mais da metade das ideias com ligação. 20

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

M12
Elaboração das ideias

do destaque

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

M14

Elaboração do
resumo, reforçando

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

M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

 Aluno nº



2

M16

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

M17 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

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

Algumas
ideias

C1
As causas da Segunda Guerra Mundial (II GM) estão inseridas no contexto
do final da Primeira Guerra Mundial (I GM) (ou Grande Guerra) e no período
do Entre Guerras (1919-1939).

5

C2
A II  GM, ocorrida entre  1939 e 1945 deflagrada na Europa,  envolveu a
maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências. Foi a
guerra mais abrangente da história.

10

C3
As  expressões  política,  militar,  econômica,  psicossocial  e  ciência  e
tecnologia, relativas ao final do século XIX e início do XX, construíram os
antecedentes para a eclosão da II GM.

15

C4
Marcado por um número extraordinário de danos materiais e humanos, A II
GM foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando em mais
de 50 milhões de mortos.

5

C5
A seguir,  serão estudadas as causas da II  GM, nas expressões política e
militar, destacando-se àquelas correlacionadas com a I GM, concluindo sobre
a importância deste conflito na eclosão do segundo conflito global.

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%)

Ide ias

a. Expressão Política.

C7

As  características  dos  Tratados  de  Paz,  notadamente  o  de  Versalhes
(1919), assinados após a Grande Guerra, impuseram responsabilidades e
restrições  aos  vencidos  difíceis  de  serem  cumpridas,  gerando
condicionantes para a eclosão de um novo conflito em escala planetária,
provocando  um  sentimento  de  revolta  e  revanche  por  parte  dos  povos
derrotados na I GM. 

15

C8

A busca  por  um “Espaço  Vital”  (Lebensraum),  se  caracterizou  por  uma
política  de  germanização  com a  obtenção de  territórios  para  acolher  as
populações de origem alemã e acesso às terras cultiváveis,  bem como,
fontes de matérias-primas para a geração de energia e indústrias, criando
fricções que conduziram ao conflito de 1939/45. 

10

C9

Mesmo  diante  de  todos  os  indícios  de  que  a  Alemanha  não  estava
respeitando os acordos advindos da I GM, a Inglaterra e a França, com sua
Política  de  Apaziguamento,  bem  como  os  Estados  Unidos  da  América
(EUA)  com  o  seu  isolacionismo,  demonstraram  fragilidades  perante  a
agressiva postura da Alemanha e Itália,  encorajando-as a investirem em
suas políticas expansionistas, sendo uma das causas oriundas de questões
pendentes da Grande Guerra.

10

C10

O  avanço  dos  regimes  totalitários  (fascismo,  nazismo  e  o  comunismo)
durante o Entre Guerras (1919-1939), fruto da crise do sistema liberal, fez
surgir  movimentos  nacionalistas  radicais  nos  países  vencidos  o  que
acelerou a deterioração das relações com os países vencedores da I GM,
levando  a  extremismos  que  conduziram  a  eclosão  de  um novo  conflito
atrelado às tensões da Grande Guerra.

15

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_mundo
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C11

A Política  Imperialista  das  nações  vencedoras  da  I  GM,  e  mesmo  das
vencidas, tinham como objetivos a busca por mercados e recursos naturais
nas suas regiões coloniais, criando fricções e atritos que só contribuíram
para a eclosão de um novo conflito global.

5

C12

O Nacionalismo, nesse início do século XX, se fez sentir de forma exacerbada, com
muitos nacionais fora dos limites impostos pelos Tratados de Paz, desenvolvendo
sentimento incompatível e procedimentos políticos irreconciliáveis com os acertos
diplomáticos que evitassem um novo conflito europeu e mundial, fruto do redesenho
do mapa político europeu após a I GM.

5

C13

O  fracasso  da  Liga  das  Nações  (LDN),  na  solução  de  problemas
concernentes às relações internacionais da época conduziu à alianças e
afastamentos entre países, construindo cenários que desembocaram na II
GM resultado das tensões e contradições geradas após a Grande Guerra.

15

C14
Os interesses em jogo construíram um sistema de alianças diplomáticas, colocando
em campos opostos países e grupos de países; como os Aliados, o Eixo (Alemanha,
Japão e Itália), dentre outros, culminando no confronto global de 1939-45.

15

Conclusão Parcial

C15

Resume-se de forma parcial que, das causas políticas da II GM em quase
toda sua totalidade foram originárias do conflito anterior (I GM), destacando-
se as duras exigências dos Tratados de Paz, a busca pelo “Espaço Vital”, o
desrespeito  pelas  obrigações impostas  pelos  vencedores,  o  fracasso  da
Liga  das  Nações,  o  avanço  dos  regimes  totalitários,  o  Nacionalismo,  o
Imperialismo e o Isolacionismo, notadamente dos EUA.

20

b. Expressão Militar

C16

A  redução  dos  efetivos  militares,  a  proibição  da  conscrição  militar,  a
negação  da  posse  de  blindados,  artilharia  pesada,  aviões  e  limites  na
marinha  de  guerra  alemã,  fruto  de  decisões  da  I  GM,  geraram
ressentimentos no segmento militar e no povo germânico de revanchismo
que levaram a II GM.

15

C17
O Militarismo, que se aprofundou no período do Entre Guerras, conduziu ao
aperfeiçoamento de materiais  bélicos,  técnicas,  táticas e estratégias que
colaboraram para o enfrentamento de grande intensidade que foi a II GM.

5

C18

O rearmamento (Corrida Armamentista), realizado pelos vencidos da I GM,
bem como pelas potências vencedoras, com a retomada industrial voltada
para a produção de armamentos, iniciou um círculo vicioso na busca pela
supremacia militar, levando ao conflito global subsequente.

15

C19

A Guerra Civil Espanhola (1936-1939) foi um acontecimento que contribuiu
para a eclosão da II GM, pois serviu de laboratório técnico e tático para que
alemães,  italianos  e  russos,  dentre  outros,  experimentassem  novos
armamentos e o seu respectivo emprego, com novas táticas e estratégias,
tornando mais propício o cenário que levaria à II GM.

5

C20

O Expansionismo Militar  Japonês,  na busca de seu espaço na Ásia  por
recursos naturais e posições estratégicas, colocou o Japão em confronto
com as potências coloniais europeias, bem como com os EUA, levando este
país a entrar na II GM.

5

C21

A ocupação militar da Renânia por parte da Alemanha, violando os termos
do Tratado de Versalhes e a reação nula da França e Grã-Bretanha, abrindo
espaço para que Hitler  iniciasse uma expansão territorial  na Europa,  foi
passo importante na escalada da guerra. 

5

C22
A Anexação da Áustria,  em 1938, país de etnia e língua alemãs, cuja a
criação foi fruto dos Tratados de Paz da I GM, contribuiu para a deflagração
da II GM resultante do processo de expansão germânica.

5

C23

A Invasão da Polônia, realizada em 1º de setembro de 1939 pelas tropas da
Alemanha  nazista,  deflagrou,  definitivamente,  o  segundo  conflito  global,
arrastando  para  a  guerra,  a  Inglaterra  e  a  França,  que  até  então,  por
permissividade  com  o  expansionismo  germânico  (Política  de
Apaziguamento), foi a causa definitiva da eclosão da II GM.

15

Conclusão Parcial

C24

Pode-se resumir de forma parcial que, as consequências desastrosas da I
GM e do período do Entre Guerras, como a Política de Apaziguamento e do
Isolacionismo,  redução  dos  efetivos  militares  alemães,  o  militarismo,  o
rearmamento,  o  expansionismo  militar,  a  Guerra  Civil  Espanhola  e  a
ocupação da Polônia propiciaram o cenário adequado à eclosão da II GM. 

20

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.



4

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C26

A eclosão  da  II  GM teve  suas  causas  políticas  e  militares,  em grande
medida  originárias  na  I  GM,  quando  foi  criado  um  quadro  de  crise
generalizada,  principalmente  na  Europa,  desembocando  em  um  novo
conflito global.

5

C27

No que se refere à expressão política estudada como causas da II  GM,
pode-se  resumir  que,  os  Tratados  de  Paz  pós-I  GM,  a  busca  por  um
“Espaço  Vital”,  a  Política  Expansionista,  do  Apaziguamento  e  do
Isolacionismo, bem como, o Imperialismo, o Nacionalismo, o avanço dos
regimes  totalitários,  com as  alianças  diplomáticas  e  o  fracasso  da  LDN
contribuíram, sobremaneira, para a eclosão de um novo confronto, sendo
grande parte destas causas, pendências da Grande Guerra.

10

C28

No tocante ao estudo da expressão militar, como causadora da II GM, pode-
se resumir que, as restrições militares impostas aos alemães, o militarismo
em voga na Europa e no mundo, a Corrida Armamentista, conflitos como a
Guerra Civil Espanhola e o expansionismo militar alemão, italiano e japonês
conduziram  a  deflagração  de  um  conflito  em  escala  planetária,  sendo
muitas destas causas resultantes da I GM. 

10

C29
Portanto,  resume-se  de maneira  geral,  no  que  se  refere  ao  estudo  das
expressões políticas e militares causadoras da II GM, que em sua maioria
foram resultados de pendências não resolvidas da Grande Guerra.

15

C30

Dessa  forma,  conclui-se  que  as  consequências  da  I  GM tiveram  papel
preponderante  na  eclosão  da  II  GM,  pois  não  resolveram  de  forma
contundente as principais questões pendentes da época, levando a maioria
das  nações  do  mundo a  um confronto  sem precedentes  na  história  da
humanidade. 

15

C31

A II GM, bem como a I GM, foram guerras ditas para acabar com todas as
guerras, mas o cenário mundial descortinado após 1945 produziu uma nova
forma  de  conflito,  a  Guerra  Fria,  dominando  as  relações  internacionais
durante a segunda metade do século XX.

5

C32 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 QUESTÃO   (Valor 4,0)

Apresentar as características gerais do governo Vargas no período de 1930 a 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

TRO 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
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). 
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

Introdução  
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1
O  governo  Vargas  teve  características  que  o  distinguiu  dos  demais
governos do Brasil do século XX.

5

C2
A Era Vargas foi o período em que Getúlio Dornelles Vargas assumiu a
presidência do Brasil com a Revolução de 1930 até a sua saída em 1945.

10

C3
Esse  período  apresentou  três  momentos;  o  Governo  Provisório  (1930-
1934),  o  Governo  Constitucional  (1934-1937)  e  o  Estado  Novo  (1937-
1945).

10

C4
Este  momento  histórico  do  País  inaugurou  um  novo  tipo  de  Estado,
chamado “Estado de Compromisso”, em razão do apoio de forças sociais e
políticas diversas, muito bem articuladas por Vargas.

10

C5 Serão apresentadas as características gerais do governo Vargas de 1930 a 1945. 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

Características gerais do governo Vargas (1930-1945).

C7

1) Centralização do poder –  A Revolução de 1930 teve como uma de
suas  características  principais  a  centralização  do  poder  empreendida
pelas lideranças revolucionárias, assumindo a condução da política em
todos os níveis. 

15

C8
2) Nacionalismo – Foi conduzida por Vargas a construção da identidade
nacional  bem  caracterizada  pelo  episódio  da  “Queima  das  Bandeiras
Estaduais”, consolidando a unidade política e social do Brasil.

15

C9

3)  Contestação  ao  regime  (1932)  –  Um  dos  acontecimentos  mais
significativos  que  caracterizou  a  Era  Vargas  foi  a  Revolução
Constitucionalista de 1932, contestando a demora do Governo Provisório
em  seu  retorno  à  democracia,  alertando-o  de  que  era  chegado  o
momento de pôr um fim ao caráter revolucionário do regime. 

10

C10

4) A Constituição de 1934 – Esta Carta Magna foi redigida e promulgada
no  contexto  das  reivindicações  durante  e  após  a  Revolução
Constitucionalista de 1932, notadamente da classe média e elite paulista,
apresentando novidades como o voto secreto, uma bancada classista, o
voto feminino e o estabelecimento das leis trabalhistas, caracterizando o
regime varguista.

10

C11

5) Dirigismo estatal da economia – Os reflexos da Crise de 1929, se fizeram
sentir no País, levando o governo Vargas a proteger a cafeicultura, bem como,
investir  em  outras  culturas  e  dinamizar  a  industrialização,  dando  um  perfil
dirigista à economia nesse período.

10

C12

6)  Trabalhismo  –  Com  o  crescimento  da  classe  operária,  o  governo
Vargas visualizou a possibilidade de gerenciar as relações do Estado com
esse novo ator social, conquistando o apoio dos trabalhadores e dos seus
sindicatos.

15

C13

7) Populismo –  Foi uma das características do governo Vargas dirigir o
País, obtendo o apoio das camadas populares às suas políticas, sendo
apelidado como o “Pai  dos Pobres”,  sendo essa característica  um dos
sustentáculos do Varguismo.

15

C14

8) Urbanização –  Com a diminuição da imigração de estrangeiros e a
crescente necessidade da mão de obra por conta da industrialização, a
população  brasileira  no  campo  iniciou  um  movimento  em direção  aos
grandes centros do País, marcando esse período do governo Vargas.

10

C15

9) Crescimento do mercado interno –  A política econômica posta em
prática pelo governo Vargas, a partir da Revolução de 30, gerou efeitos
que, resultaram não apenas na recuperação da Crise de 29, mas também
na formação de um mercado nacional consumidor.

10

C16

10) Industrialização –  O governo Vargas estabeleceu um planejamento
econômico,  onde  procurou  incentivar  o  processo  de  industrialização
brasileiro, fruto dos reflexos da Crise de 29, fortalecendo assim a indústria
nacional.

15

C17

11) Novas classes sociais –  Com a urbanização, a industrialização e a
conjuntura  política  e  socioeconômica  após  a  Crise  de  29,  houve  uma
diversificação  da  estrutura  social  do  País,  com  o  surgimento  de  uma
burguesia industrial e urbana, aumento da classe média e do operariado.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C18

12) Radicalização ideológica –  Durante a Era Vargas, notadamente na
década de 1930,  fruto  da  conjuntura internacional  e  nacional  e  com o
avanço  dos  regimes  totalitários  de  cunho  nazifascistas  e  comunista,
surgiram  no  Brasil  a  Aliança  Nacional  Libertadora  (ANL)  e  a  Ação
Integralista Brasileira (AIB), que potencializaram a radicalização ideológica
neste  período,  desembocando  na  Intentona  Comunista  de  1935  e  na
Intentona Integralista de 1938.

15

C19

13) A Constituição de 1937 – Outorgada em novembro de 1937, baseada
na  Constituição  Polonesa,  apresentava  aspectos  próprios  de  governos
autoritários,  inaugurando o  Estado Novo,  aprofundando a centralização
política, extinção do Legislativo, subordinação do Judiciário ao Executivo,
instituição de Interventores e legislação trabalhista.

10

C20

14)  O Estado Novo –  Foi  uma característica  marcante desse período
(1937-1945), onde o País vivenciou um regime, com o intervencionismo
mais acentuado na economia,  sociedade e na política,  com um agudo
centralismo nas mãos do Executivo, anulando o federalismo republicano.

10

C21
15)  Educação  –  Com  a  criação  do  Ministério  de  Educação  e  Saúde
Pública,  em  1930,  foi  implantada  a  Reforma  Francisco  Campos  que
organizou o ensino secundário e superior no Brasil,

10

C22

16) Postura frente a Segunda Guerra Mundial – Devido as pressões internas e
externas, o governo Vargas rompeu a neutralidade brasileira, declarando guerra
aos países do Eixo, provocando um paradoxo político de um país que vivenciava
um regime de exceção, e que combatia o totalitarismo.

10

C23
17) Queremismo – Movimento político surgido em maio de 1945 com o objetivo
de defender  a  permanência de Getúlio  Vargas na presidência  da República.  A
expressão se originou do “slogan” utilizado - “Queremos Getúlio”.

5

C24
18) A radiodifusão –  Quanto ao uso do rádio, durante a Era Vargas, o governo
buscou difundir  o  seu uso de forma a abranger  toda a sociedade,  de modo a
promover as ações governamentais.

5

C25 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)

(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)
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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. 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 – 2019

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).


