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CP/CAEM 2019

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Comparar as ações políticas dos Estados Unidos da América (EUA) e da República Popular da China (RPC) na
Ásia Central, a partir de 2001,  destacando aquelas que buscam obter a hegemonia na região,  concluindo sobre o
papel global dessas duas nações.

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

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

 Aluno nº
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C  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

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

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

Os Estados Unidos da América (EUA) e da República Popular da China
(RPC)  possuem  interesses  na  Ásia  Central  devido  a  sua  localização
geográfica,  fartos  recursos  energéticos  e  problemáticas  de  repercussão
global como o terrorismo de base fundamentalista islâmica.

15

C2

A região é conhecida por ser um ponto de intercâmbio de diversos povos,
vizinha de potências como China e Rússia, além do Irã, o que demonstra
sua importância geoestratégica, uma vez que crises ali podem se espalhar
pela Ásia e mesmo Europa.

5

C3 As grandes reservas energéticas da região, especialmente petróleo e gás,
tal  como sua localização,  que permite contatos entre  regiões da Ásia  e
Europa.

5

C4
A instabilidade política dos países centro asiáticos: ditaduras, guerras civis
e a atuação de movimentos radicais islâmicos.

5

C5 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. Ações políticas dos EUA na Ásia Central.

C6

Quanto aos  Regimes de Governo, os EUA, por serem uma democracia,
pressionam os regimes da Ásia Central, quase todos, ditaduras, a adotarem
regras  como  direitos  humanos  e  democratizar  os  sistemas  políticos.
Destaca-se  aqui  o  modelo  americano  de  política  exterior,  sempre
buscando criar regimes favoráveis aos EUA.

10

C7

A presença  americana  na  Ásia  Central  não  implica  em  expansão  do
território dos EUA, a despeito da presença de tropas e bases americanas
na  região,  pois  não  há  ação  de  anexação  de  terras  nem  criação  de
protetorados por parte dos EUA.

10

C8

Os EUA iniciaram  a Guerra do Afeganistão após ataques de 11 de Setembro de
2001. A guerra é a principal das intervenções dos EUA na Ásia Central, tal como a
criação  de  bases  americanas  em  países  da  região:  Cazaquistão,  Quirguistão,
Tajiquistão  e  Uzbequistão.  Tais  bases  sustentam  o  esforço  da  Guerra  do
Afeganistão e ainda foram decisivas para operações no Paquistão.

10

C9

Os EUA buscam fortalecer os controles de fronteiras entre os Estados na
área,  mediante  programas de cooperação com os países da região e  o
extensivo uso de tecnologia  como “drones”  e satélites para observação.
Tais  ações  têm  por  finalidade  evitar  a  expansão  do  terrorismo
regionalmente, com consequências globais.

10

C10
Para  os  EUA o  Valor  Político  da Área,  implica  em se  fazer  presente  na  Ásia
Central  para impedir  a expansão do terrorismo, conter Rússia e China, além de
isolar o Irã. Destaca-se o objetivo de tornar-se hegemônico na região.

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

Ideias

C11

Os  tratados  bilaterais  dos  EUA  (EUA-Turcomenistão,  EUA-Tajiquistão,
EUA-Quirguistão e EUA-Cazaquistão) com os Estados da região, visando
colocá-los sob a influência americana, são ferramentas de construção de
Hegemonia e Liderança, contendo os movimentos russos e chineses na
região. Destaca-se a ação dos EUA no sentido de ser a referência aos
países centro asiáticos.

10

Conclusão Parcial

C12

A projeção do poder dos EUA na Ásia Central  e a tentativa de obter a
hegemonia  no  local,  por  meio  de  tratados  bilaterais,  programas  de
cooperação  e  presença  ostensiva  de  tropas  e  bases  militares,  como
maneira de construir hegemonia local.

10

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Ações políticas da RPC na Ásia Central.

C14

Quanto  aos Regimes  de  Governo, a não-interferência  da  RPC  nos
assuntos internos (como sistema político e direitos humanos) dos Estados
centro asiáticos, em contraponto com as tendências “democratizantes” dos
EUA. Destaca-se aqui o pragmatismo da RPC no trato com os países
da região.

10

C15

A  enormidade  da  população  da  China  em  contraponto  as  esparsas
populações dos países da Ásia Central  gera temor nestes países sobre
uma  ação  da  RPC  no  sentido  de  expansão  do  seu  Território,  para
acomodar tal contingente populacional.

10

C16

A RPC  busca  não  realizar  Intervenções na  região,  apenas  o  fazendo
mediante  solicitações,  por  meio  da  Organização  para  a  Cooperação  de
Shangai (OCS), uma aliança de segurança coletiva, em conjunto com os
países centro asiáticos, na busca da criação de parceiras duradouras.

10

C17

O  apoio  chinês  aos  países  da  Ásia  Central,  mediante  o  controle  das
Fronteiras tem  como  objetivo  o  combate  dos  movimentos  islâmicos
fundamentalistas e terroristas da Ásia Central para evitar que estes tenham
contato com os separatistas da etnia uigur na província chinesa de Xinjiang,
também islâmicos.

10

C18

Para a RPC, o  Valor Político da Área a Ásia Central é estratégica pela
quantidade  de  recursos,  bem como área  fronteiriça  com a  província  de
Xinjiang,  que  demanda especial  atenção  de Pequim por  sua  população
islâmica.  Destaca-se o imperativo da necessidade da RPC se tornar
hegemônica na região.

10

C19

A RPC se vale da Organização para Cooperação de Shangai (OCS) como
ferramenta  de  construção  de  Hegemonia  e  Liderança,  tendo  como
membros os Estados centro asiáticos e a Rússia: iniciativa no campo da
segurança  e  luta  contra  o  terrorismo.  Destaca-se  a  ação  chinesa  de
criação de parceiras duradouras com os Estados da região, para que
fiquem sob sua influência.

10

Conclusão Parcial

C20
A ascensão  da  China  na  Ásia  Central  e  suas  ações  para  se  tornar
hegemônica na região,  com apoios políticos aos regimes fechados,  com
controle das fronteiras e uso de blocos regionais.

10

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

c. Comparação das Ações Políticas de EUA e RPC na Ásia Central.

C22
A tensão entre dois tipos de  Regimes de Governo,  diferentes modelos
políticos,  representada pela  democracia liberal  com respeito aos direitos
dos EUA e a ditadura com regime fechado da RPC. 

10

C23
O não interesse dos EUA em expandir  Território frente a possibilidade da
RPC em expandir-se na região, às expensas dos países da Ásia Central,
pouco povoados, diferentemente da RPC.

10

C24
Quanto as Intervenções na Ásia Central, a presença militar americana no
contexto  da  Guerra  do  Afeganistão,  contra  o  terrorismo,  divergente  do
modelo chinês, que sempre busca apoio local.

10

C25

A delicada questão da porosidade das Fronteiras, que mobiliza a atenção
dos  EUA  pelo  fluxo  do  terrorismo,  com  consequências  globais,  e,
alternativamente,  a  RPC pela  ameaça  a  sua  segurança  interna  e  seus
projetos hegemônicos.

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

Ideias

C26

As agendas dos EUA e da RPC para a Ásia Central, cujo Valor Político da
Área se dá em cálculo político de hegemonia que considera fatores como
segurança frente ao terrorismo global, foco do interesse dos EUA, diferente
da  RPC,  focada  nos  fluxos  energéticos  vitais  a  sua  economia  e  a
segurança de suas fronteiras com a região.

10

C27

A oposição entre EUA e RPC quanto a Hegemonia e Liderança e como as
duas potências têm buscado colocar os países centro asiáticos em suas
esferas  de  influência  por  meio  do  uso  de  diversas  ferramentas,  como
blocos e mecanismos de cooperação.

10

Conclusão Parcial

C28
As ações políticas de EUA e RPC comparadas: luta geopolítica pela região,
por recursos importantes, controle sobre uma área de intercâmbio de povos
e regiões tal como elemento demonstrativo de liderança global.

10

C29 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

C30
A  disputa  entre  EUA  e  RPC  pela  Ásia  Central:  recursos  e  posição
geoestratégica na arena global.

20

C31
A contraposição  das  ações  políticas  dos  EUA e  da  RPC  na  busca  da
hegemonia regional na Ásia Central.

20

C32
As crises e as possibilidades de conflitos entre as potências por questões
ligadas à Ásia Central. 

10

C33
A luta dos EUA e RPC pela hegemonia na região, e como isto pesa na
liderança da geopolítica global do século XXI.

10

C34 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)

(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)
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(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  políticas  econômicas  do  Segundo  Governo  Vargas  (1951-1954)  e  do  Governo  Juscelino
Kubitschek (1956-1961), destacando as que contribuíram para o desenvolvimento nacional.

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
do objeto

correto

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

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

ESC/
ALUNO

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

Algumas
ideias

C1
O Brasil  da  Segunda  República  (1946-1964)  e  os  projetos  de  desenvolvimento
nacional: modernização nacionalista, Estado desenvolvimentista e desenvolvimento
aberto, com apoio do capital estrangeiro.

10

C2

O Brasil do Segundo Governo Vargas (1951-1954) e o projeto nacionalista
de desenvolver a economia, por meio da concentração de capital brasileiro
e forte intervenção do Estado, com ação de estatais e empresas públicas
para alavancar o desenvolvimento.

10

C3

O  Governo  Juscelino  Kubitschek  (1956-1961)  e  os  “50  Anos  em  5”:
desenvolver a economia com capitais privados nacionais e estrangeiros,
fazendo  o  setor  privado  caminhar  junto  com  o  Estado  na  indução  do
desenvolvimento nacional.

10

C4

O Brasil da Década de 1950: crescimento das cidades e Estado cada vez
mais presente na vida nacional, transformação da economia, consolidação
do setor industrial e construção de rodovias e ferrovias, portos e usinas
hidrelétricas.

10

C5 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

Segundo Governo Vargas (1951-1954)

C6
O projeto nacionalista de Vargas: tornar o Brasil autônomo no sistema
capitalista  internacional,  usando o  capital  local  para  bancar  projetos  de
desenvolvimento.

10

C7

A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE): em 1952,
para  fomentar  projetos  e  empresas,  assim  como  políticas  eleitas  pelo
governo federal como estratégicas. Destaca-se mecanismo de fomento a
empresas brasileiras, contribuindo para o desenvolvimento nacional.

15

C8

A criação do Banco do Nordeste (1952): permitia o fluxo de recursos
para  projetos  de  desenvolvimento  na  região,  bem como  programas  de
crédito  para  impulsionar  produtores  e  empresários  para  iniciativas  que
visavam o progresso regional.

10

C9

Investimentos públicos nos setores de energia e transportes: forma de
promover condições para a arrancada da economia e do desenvolvimento
nacional, com a construção de usinas hidrelétricas e expansão de rodovias.
Destaca-se o investimento nestes setores como forma de criação de
condições para o desenvolvimento nacional.

15

C10

Criação  da  Carteira  de  Comércio  Exterior  (CACEX)  do  Banco  do
Brasil: em  1953,  permitindo  a  facilitação  das  exportações  nacionais  e
apoio via créditos aos exportadores, facilitando a internacionalização dos
produtos brasileiros, buscando mercados globais.

10

C11
PETROBRAS: O auge da campanha do “Petróleo é Nosso” em 1953, com
a criação  da  Petrobras.  Destaca-se  criação de  empresa  indutora  do
desenvolvimento nacional.

15

C12

Papel do Capital: O Governo Vargas era nacionalista e evitava grandes
financiamentos de capital estrangeiro na economia do país, pois desejava
não  se  tornado  refém  de  outros  Estados  ou  grandes  corporações
multinacionais.

10

C13

Estado como agente da Economia: No Governo Vargas, o Estado era o
vetor de desenvolvimento do país, porém não havia um plano que dirigisse
os esforços estatais.  Destaca-se a ação de Vargas em usar o Estado
como motor da economia e desenvolvimento nacionais.

15

Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961)

C14
“50 Anos em 5”: a promoção de “50 anos de progresso” em 5 anos de
realizações,  o  tempo  de  mandato  de  Juscelino,  lema  motivador  dos
esforços de desenvolvimento nacional da época.

10

C15

O Plano de  Metas: as  metas  elaboradas por  um grupo  de  técnicos  e
empreendidas por JK para alavancar a economia do Brasil, visando acabar
com  os  seus  “pontos  de  estrangulamento”.  Destaca-se  a  visão  de
planejamento  do  Governo  JK  para  guiar  os  planos  para  o
desenvolvimento nacional.

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

Algumas
ideias

C16

Conselho do Desenvolvimento: órgão diretamente ligado à Presidência
da  República,  que  supervisionaria  a  execução  do  Plano  de  Metas  e
assessorava o Presidente na condução das políticas de desenvolvimento
ligadas ao Plano.

10

C17

Grupos  Executivos  para  gerir  investimentos: formação  de  grupos
executivos para dirigir os incentivos às diversas áreas da economia como,
por  exemplo,  o  Grupo  Executivo  da  Indústria  Automobilística  (GEIA),
visando atingir as metas estabelecidas pelo governo.

10

C18

Crescimento  do  setor  industrial: com induções  de  capital  nacional  e
estrangeiro,  especialmente  nos  seguintes  segmentos:  indústria  do  aço,
indústria mecânica,  indústria elétrica  e de comunicações,  e indústria de
equipamentos de transporte. 

10

C19
Papel do Capital: A combinação entre o capital estatal e o capital privado
nacional  no  desenvolvimento  nacional.  Destaca-se  a  maximização  de
recursos para impulsionar o desenvolvimento nacional.

15

C20

Incentivos ao setor de transportes: em especial o modal rodoviário, que
proporcionou  a  ligação  das  regiões  do  país  por  meio  de  rodovias
transregionais.  Destaca-se o  estímulo ao setor  de  transportes como
maneira de promoção do desenvolvimento nacional.

15

C21

Programa  de  Obras  Públicas:  com  ações  por  todo  o  País,  desde  a
criação  de  estradas  e  expansão  de  rodovias  existentes,  tal  como  a
construção  de  pontes,  ferrovias  e  usinas  hidrelétricas, destaca-se  que
visava atender diversas demandas do desenvolvimento nacional.

15

C22 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



9

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).


