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2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 

HISTÓRIA 

 

(UMA SOLUÇÃO) 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
  

“Durante as duas últimas décadas, a natureza das prioridades e perspectivas da política externa brasileira vem sendo 
objeto de um debate intenso. Iniciado com o fim da Guerra Fria em 1989, este debate está enraizado nas tradições das 
Relações Internacionais do país, opondo duas tendências: a hemisférica-bilateral e a global-multilateral.[…]. A política 
externa do século XXI transforma e atualiza o passado ao mesclar equilibradamente as dimensões Norte-Sul e Sul-Sul. 
Porém, esta não é uma tarefa fácil, sendo necessário examinar as décadas de 1990 e 2000, a fim de melhor entender as 
perspectivas deste quadro paradigmático e as parcerias estratégicas desenvolvidas (PECEQUILO, Cristina Soreanu. A 
Política Externa do Brasil no século XXI: Os Eixos Combinados de Cooperação Horizontal e Vertical. In: Rev. Bras. Polit. 
Int. 51 (2): 136-153 [2008])” EBAula – Módulo “Juliet”. 
 

 

 Analisar o perfil da Política Externa Brasileira (PEB), sob a óptica das relações Norte-Sul e Sul-Sul, nos períodos 
de 1990-2003 e de 2003-2016, destacando a interação do Estado Brasileiro com o Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL) e concluindo sobre o papel do Brasil na construção de parcerias estratégicas com blocos extrarregionais. 

 
1. MÉTODO 

 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

Introdução 
(10% a 15%) 

 

Identificação 
do objeto 

correto 

M1 Abordagem da ideia central. 3  

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3  

M3 
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 

preparação correta para o desenvolvimento 
8  

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3  

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  

M6 Ligação com o desenvolvimento. 3  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

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

M8 
Elaboração das 

conclusões parciais. 

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. 

10 

Não elaborou as conclusões parciais. 0 

Desenvolvimento 

 
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. 15 

Atendimento em menos da metade das ideias. 10 

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 

 Aluno nº 
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

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

 

M14 

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 

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

 

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 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 

A Política Externa Brasileira (PEB) tem princípios fundamentais que norteiam a 
atuação do Estado Brasileiro no exterior, em estreita relação com que ocorre com 
a política interna, acompanhando as tendências do cenário internacional, 
apresentando-se com um perfil próprio a cada período de governo. 

5  

C2 

Na última década do século XX e início do século XXI, o Brasil tem se inserido 
no cenário regional e global, seguindo as orientações de sua Política Externa, 

tendo os Estados Unidos da América (EUA) como única superpotência, com 
cenários de cooperação e universalização dos regimes políticos e 
econômicos liberais, com importantes atuações das Nações Unidas. 

10  

C3 

Contrapondo-se a esse cenário de otimismo e com o aumento das 
vulnerabilidades dos países, devido ao aprofundamento das crises sociais e 
econômicas surgiram desafios internos e externos nas políticas das nações 
com a busca por associações com blocos regionais e parcerias estratégicas 
extrarregionais. 

5  

C4 

Os governos brasileiros desses períodos, frente a esses cenários, elaboraram 

suas Políticas Externas com perfis diferenciados. Para tanto, o comportamento 
da PEB tem tido comportamentos distintos nas dimensões Norte-Sul e Sul-
Sul. 

10  

C5 

Nesse contexto, surgiu o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) em 1991, 
bloco econômico regional do qual faz parte o Brasil com interações 
importantes, oscilando em prioridades dependendo da agenda externa 
brasileira. 

5  

C6 

Será analisado o perfil da PEB, sob a óptica das relações Norte-Sul e Sul-
Sul, destacando a interação do Brasil com o MERCOSUL e concluindo sobre 
o papel brasileiro na construção de parcerias estratégicas com blocos 
extrarregionais. 

5  

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 
 
 

 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 

 
Ide ias  

 

 a. De 1990 a 2003   

C8 

Após a estagnação da economia brasileira nos anos 1980, a PEB do governo 
Collor, implementou o ideário das prescrições neoliberais do Consenso de 
Washington (privatizações, diminuição do Estado, abertura, 
desregulamentação), com a assinatura de diversos regimes internacionais, 
aprofundando a dinâmica Norte-Sul. 

5  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Ide ias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C9 

Houve por conseguinte, no governo Collor, o alinhamento com os EUA e 
demais países desenvolvidos (Primeiro Mundo), aderindo-se aos valores 
pós-Guerra Fria, embora, em 1991, tem-se como destaque, a assinatura do 
Tratado de Assunção, estabelecendo-se formalmente o MERCOSUL. 

10  

C10 

A despeito desse engajamento com os países do “Norte”, o BRASIL recebeu 
poucos benefícios. Com o processo do “Impeachment”, em 1992, o governo 
Itamar Franco deu um novo perfil à PEB, dando continuidade ao 
MERCOSUL, que possuía conteúdo tanto de autonomia, quanto de 
alinhamento 

10  

C11 

No governo Itamar, à dimensão do alinhamento correspondeu a aceleração 
do processo de integração do período presidencial anterior, abrangendo o 
Uruguai e o Paraguai, pois os países do MERCOSUL tinham suas políticas 
nacionais alinhadas com as reformas do Consenso de Washington, com os 
EUA, apresentando projetos de integração regional: a Iniciativa das 
Américas, o Nafta e a Alca. 

10  

C12 
Contudo, no governo Itamar, foram estabelecidas novas abordagens à PEB, 
distanciando da agenda do Eixo Vertical, retomando parcerias horizontais, 
notadamente com o MERCOSUL. 

10  

 
C13 

Nesse período, ainda no governo Itamar, objetivou-se alcançar 
reconhecimento político, incrementando a atuação na ONU, tendo como 
base a defesa da reforma do Conselho de Segurança e a candidatura 
brasileira a um assento permanente. 

5  

C14 

Em 1995, este redirecionamento sofreu uma nova dinâmica, quando Itamar 
Franco foi sucedido por Fernando Henrique Cardoso (FHC), responsável pela 
implementação do Plano Real em 1994. Esse plano foi responsável pela 
estabilização econômica do Brasil, colocando fim à crise, sustentado por 
reformas neoliberais e retornando-se a dinâmica Norte-Sul, porém, não 
representando um alinhamento quase que automático do governo Collor. 

5  

C15 

Uma das balizas desta postura foi a ratificação do Tratado de Não-
Proliferação em 1998 e outros regimes que somados a estabilidade 
econômica e política alcançadas foram apresentadas como prova e 
responsabilidade do País, levando o governo FHC a crer no reconhecimento 
internacional do Brasil como pilar da nova ordem, o que poderia ter facilitado 
sua entrada no clube do “Norte”. 

5  

C16 

No governo FHC, a reivindicação por um assento permanente no Conselho 
de Segurança (CS), que surgiu na administração anterior, associada à 
reforma da ONU, ganhou maior evidência em 1995. Neste período houve 
uma intensificação da participação do Brasil em missões de paz, 
notadamente em Angola. 

5  

C17 

Desde de 1995, a PEB do governo FHC aprofundou a solução pela 
diminuição do “gap” entre as posições do Primeiro Mundo e do Terceiro, 
valendo-se da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

5  

C18 

A partir de 1998 e 1999 a atualização do Plano Real se fez necessária, aliado 
ao distanciamento do Governo Bush. O governo de FHC alterou o curso de 
sua Política Externa do Eixo Vertical Norte para a América do Sul e com 
países emergentes (BRICS), aprofundando as relações com o MERCOSUL, 
constatando-se em 2000, a criação da Integração da Infraestrutura Regional 
Sul Americana (IIRSA). 

10  

 Conclusão Parcial   

C19 

Pode-se concluir de forma parcial que a Política Externa desse período levou ao 
alinhamento quase que automático do governo Collor aos valores Pós-Guerra 
Fria, acomodando-se no governo Itamar, e posteriormente reaproximando o 
governo FHC ao Primeiro Mundo, mas voltando-se ao Eixo Sul ao final do seu 
segundo mandato, sustentando a construção do MERCOSUL e outras opções 
estratégicas extrarregionais, demonstrado o perfil pendular da PEB desses 
governos sob a óptica das relações Norte-Sul e Sul-Sul. 

20  

 b. De 2003 a 2016   

C20 

Depois de vários anos de perda da capacidade estatal, autonomia e a 
ocorrência de crises políticas e econômicas na maioria dos países da 
América Latina, a região passou a rever suas prioridades, fazendo “uma 
curva à esquerda”, influindo no perfil da PEB nesse período 

5  

C21 

Em paralelo à corrente autonomista na elaboração da PEB, desenvolveu-se 
um grupo de caráter mais ideológico, com a visão voltada para a dinâmica 
Sul-Sul, tendo em vista o aprofundamento de relações com a Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

5  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Ide ias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C22 
Durante o governo Lula da Silva houve a retomada de uma política 
desenvolvimentista ativa, rompendo com a opção Norte-Sul e com a 
promoção de uma globalização justa e inclusiva. 

5  

C23 
Lula determinou mudanças no perfil de sua política externa, buscando novas 
formas de inserção internacional para o País. 

5  

C24 

Com a ascensão de Lula à presidência, a corrente mais nacionalista da 
diplomacia brasileira - os autonomistas - ganhou espaço no Itamaraty, 
afastando-se do Eixo Norte, no que se refere à PEB. 

5  

C25 

Assim, a diplomacia do governo Lula pode ser caracterizada pelo reforço das 
crenças de autonomia e universalismo, tendo sido buscada uma liderança 
regional e a ascensão ao status de potência global foram objetos prioritários 
do governo, conforme se viu no estabelecimento do BRICS. 

10  

C26 

Embora, constatou-se a combinação de dinâmicas (Eixos Combinados) durante 
o governo Lula, que se valeu de um cenário econômico internacional favorável 
às exportações de “commodities”, teve-se como destaque a busca por uma maior 
interação com o MERCOSUL, pelo menos na retórica, bem como, outros arranjos 
tais como, a Comunidade Sul-Americana de Nações, hoje UNASUL, CPLP, 
BRICS, reavaliando-se o papel do Brasil no cenário regional e global. 

15  

C27 

A diplomacia do governo Lula, transitou da unipolaridade à multipolaridade 
buscando-se a diversificação dos polos de poder, incluindo potências 
desenvolvidas e emergentes como China, Índia, Rússia, UE, Japão e África 
do Sul, embora os EUA continuassem a ser um parceiro importante. 

5  

C28 

Consolida-se a intenção brasileira de ser um ator importante no cenário 
global ao participar de forma efetiva na Missão das Nações Unidas para a 
estabilização do Haiti (MINUSTAH). 

5  

C29 

No início do governo Dilma percebeu-se o intuito de se dar continuidade à 
política do período anterior. Porém, a diplomacia presidencial do governo Lula 
foi largamente esvaziada no curso da gestão Rousseff, reduzindo-se a 
participação do Brasil no âmbito internacional e também no regional, com 
desdobramentos não satisfatórios para o MERCOSUL. 

15  

C30 

Com o fim do “boom das commodities” e a redução do crescimento chinês, a 
política econômica brasileira ficou impactada, embora tenha se buscado a 
manutenção das mesmas bases conceituais do governo Lula, no que 
concerne à PEB, sobretudo com o compromisso com a lógica Sul-Sul. 

5  

 Conclusão Parcial   

C31 

Infere-se parcialmente que, durante os governos brasileiros de 2003 a 2016, no 
caso do governo Lula optou-se pelo perfil da diplomacia da autonomia pela 
diversidade, com forte atenção para a dinâmica Sul-Sul, combinando-se os eixos. 
No caso da administração Dilma, embora tenha-se buscado a mesma lógica da 
PEB anterior, houve uma retração da presença brasileira nos cenários global e 
regional, afetando o MERCOSUL. 

20  

C32  Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Ideias 

C33 
O perfil da PEB foi construído pelos governos brasileiros no período de 1990 a 
2016, atendendo as demandas internas do País, moldando-se ao cenário 
internacional pós-Guerra Fria. 

5  

C34 

Em síntese, as orientações dadas à PEB pelos governos brasileiros, no contexto 
da Nova Ordem Mundial, pondo-se em concordância ou discordância com os 
países do Eixo Norte e Sul mostrou um perfil de alinhamento e pragmatismo, de 
acordo com a política interna e da conjuntura internacional, tendo-se como 
destaque, o comportamento pendular da PEB, ora privilegiando, ora interagindo 
de uma forma menos intensa com o MERCOSUL, mas contribuindo para a 
construção desse bloco regional. 

25  

C35 

Conclui-se portanto, da análise em questão, que o perfil oscilatório da política 
externa dos governos brasileiros no cenário pós-Guerra Fria dependeu da 
conjuntura interna do País e da internacional, tendo aberto possibilidades de 
integração com o MERCOSUL e outros blocos extrarregionais, tais como, a UE 
e o Brics, podendo o Estado Brasileiro ser um interlocutor natural nas relações 
entre os países desenvolvidos, emergentes e não-desenvolvidos. 

25  

C36 

Por fim, o Brasil, por intermédio do perfil de sua PEB nesse período, pode ser 
percebido como um possível global trader and player, coerente com sua estatura 
geopolítica e estratégica. 

5  

C37  Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300 
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3. EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 
(3) 

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
  

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico 
ou contraditório devido à inexistência de articulação de 
ideias e/ou a excessivas contradições. 

0 (1) 

 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível, 
embora fragmentado, com má articulação de ideias. Há 
contradições que não dificultam a compreensão, coerência 
e lógica global, mas registram dificuldade de compreensão 
localizada. 

10 

A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e 
sem contradições, no qual todas as ideias apresentadas são 
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

20 (2) 

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos 
frequentes do leitor. 0 (1) 

 B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10 

B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor. 25 (2) 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela economia 
verbal, sem prejuízo da eficácia da comunicação do 
pensamento. O bom texto vai direto ao ponto, 
desenvolve-se de maneira sóbria e retilínea e evita 
divagações inúteis, muitas vezes propositais 
(expediente infantil, usado para aumentar o texto 
sem lhe conferir qualidade). O exagero da 
objetividade leva ao laconismo, comprometendo a 
clareza, ou redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 0 (1) 

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 10 

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na 
exposição das suas ideias. 20 (2) 

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de elementos 
coesivos: pronomes, conjunções, preposições, 
tempos verbais, pontuação. 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam a 
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. 
Pouco coeso. 

0 (1) 
 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5 

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10 

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 15 (2) 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia. 10 (4)  

 E2: Pontuação. 10 (4)  

 E3: Concordância. 10 (4)  

 E4: Regência. 10 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120 
 

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item considerado. Pode  

haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro. 

 

RESULTADO DA QUESTÃO   

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO (600 escores = Nota 6,00) 600 6,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 

2a QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Caracterizar, quanto à expressão econômica, os governos brasileiros, no período de1964 a 1985. 
 
 1. MÉTODO 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

 

Identificação 
do objeto 

correto 

M1 Abordagem da ideia central. 2  

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2  

M3 
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 

preparação correta para o desenvolvimento 
5  

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2  

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2  

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2  
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5  

M8 

Atendimento da imposição 
da servidão (citação e 

caracterização das ideias 
ou somente justificativa). 

Em todas as ideias. 10 

 Em mais da metade das ideias. 5 

Em menos da metade das ideias. 2 

Em nenhuma das ideias. 0 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto. 

Em todas as ideias. 20 

 Em mais da metade das ideias. 10 

Em menos da metade das ideias. 5 

Em nenhuma das ideias. 0 

M10 
Caracterização das ideias 
com ligação de causa e 

efeito. 

Em todas as ideias. 30 

 Em mais da metade das ideias. 20 

Em menos da metade das ideias. 10 

Em nenhuma das ideias. 0 

Subtotal – MÉTODO 80 
 

  

 

 

  2. CONHECIMENTO 

TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores 
                  - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema 

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 
 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas ideias serão 

atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos de 240 escores e até esse 

limite). 

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

ESC 

ALUNO 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

 
 

Algumas 
ideias 

C1 
Os governos brasileiros, de 1964 a 1985, tiveram características que os 
distinguiram dos governos anteriores. 

10  

C2 
Esse período se dividiu em cinco presidentes: Castelo Branco (1964 -1967), 
Costa e Silva (1967 - 1969), Médici (1969 - 1974), Geisel (1974 -1979) e 
Figueiredo (1979 - 1985). 

10  

C3 
Os governos militares foram influenciados pelo momento histórico vivido à 
época, com a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos da América 
(EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

5  

C4 
Os governos militares quanto à expressão econômica, caracterizam-se pelo 
forte combate à inflação, pelos investimentos estatais e na infraestrutura do 
país. 

10  

C5 
A seguir, serão caraterizados quanto à expressão econômica, os governos 
brasileiros no período de 1964 a 1985. 

5  

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO
-RES 

ESC 
ALUNO 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 

Algumas 
Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 

C7 

a. Criação do Conselho monetário Nacional (CMN) e do Banco Central 
(BACEN) – Em 1964, no governo de Castelo Branco foi criado o CMN, que 
estabeleceu as linhas da política monetária a ser executada pelo BACEN, 
para o combate à inflação. 

10   

C8 

b. Aplicação do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) - Esse 
plano estabeleceu como metas: o forte combate ao gasto público e à inflação, 
aumento dos impostos, restrição de créditos às empresas, incentivo às 
exportações e a abertura aos investimentos estrangeiros. 

10  

C9 

c. Criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Banco 
Nacional de Habitação (BNH) - A criação do SFH e BNH, em 1964, 
destinaram-se basicamente para financiar as moradias para as classes 
médias e populares, com recursos da caderneta de poupança e do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

10  

C10 

d. Incentivo à exportação - A reformulação da sua política externa, buscou 
estimular e diversificar as exportações, por meio de incentivos fiscais e da 
modernização de órgãos públicos ligados a área do Comércio Exterior, bem 
como buscou-se dar garantias e facilidades ao capital estrangeiro. 

10  
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 

Algumas 
Ideias 

 
 
 

C11 

e. Dinamização do Mercado de Capitais - A reformulação do mercado de 
capitais tornou as Bolsas de Valores importantes fontes de captação de 
recursos das empresas privadas. 

10  

C12 

f. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) - lançado no Governo de 
Costa e Silva tinha como objetivos: aumentar a produtividade, implantar uma 
estrutura moderna de telecomunicações, ampliar o mercado interno e externo 
e desburocratizar a administração pública.   

10  

C13 

g. Escola Desenvolvimentista – A chamada escola desenvolvimentista sob 
a orientação do Ministro da Fazenda Delfim Neto, mudou a orientação política 
econômica do governo. Essa gestão caracterizou-se pelas grandes taxas e 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em torno de 11% ao ano. 

10  

C14 

h. Retomada de investimentos do setor público - O investimento do setor 
público em setores-chaves, como a construção civil, rodovias, 
telecomunicações, petróleo e energia, graças às reformas do Plano de Ação 
Integrada do Governo (PAEG), implementado de 1964 a 1967. 

10  

C15 

i. Aumento do investimento estatal - O incremento dos investimentos das 
empresas estatais e da conglomeração de algumas destas, por meio da 
criação de várias subsidiarias, como por exemplo, a Petrobras e a Vale do rio 
Doce. 

10  

C16 

j. Bens de Consumo - A expansão do crédito ao consumidor, principalmente 
para a compra de bens de consumo duráveis pelas famílias, nos setores da 
economia representados principalmente por automóveis e eletrodomésticos 
em geral. 

10  

C17 

l. Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento - No final do primeiro ano 
do governo Médici foi notável o desenvolvimento econômico com a maior taxa 
registrada desde de 1950. Nos anos seguintes, até 1973, a taxa média de 
crescimento em torno de 11% ao ano, índice até então nunca atingido pela 
economia brasileira, dando início ao chamado “milagre econômico”. 

10  

C18 

m. O “milagre econômico” - Com o chamado “milagre econômico”, o Brasil 
projetou-se internacionalmente e transformou-se na oitava economia do 
mundo. 

10  

C19 

n. Apoio e investimento na agricultura - O governo Médici elegeu a 
agricultura com uma das suas prioridades, com incentivos visando à 
ampliação da mecanização e do uso de insumos modernos e pesquisas na 
área, consolidando a sua transformação em agronegócio, culminado com a 
fundação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em 
1972. 

10  

C20 

o. Criação de Itaipu-Binacional - Em abril de 1973, foi assinado o 
documento legal para a construção e a operação da usina hidrelétrica de 
Itaipu até então, o maior empreendimento do gênero no mundo. 

10  

C21 

p. Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) – As diretrizes 
do II PND eram para desenvolver a economia de produção de bens de capital 
e insumos, par alguns esse plano foi um marco para a modernização do País. 
No período entre 1974 a 1979, a indústria cresceu em torno de 35%, 
principalmente nos setores metalúrgico, material elétrico, de transportes, etc.    

10  

C22 

q. Assinatura do acordo Nuclear Brasil – Alemanha – Em 1975, foi 
assinado o acordo de cooperação nuclear, para uso da energia com fins 
pacíficos e com intuito de diversificar a economia e proporcionar outra forma 
de energia alternativa as existentes. 

10  

C23 

r. Programa pró-alcool – Em 1975, o governo Geisel desenvolveu o 
chamado programa pró-álcool, tendo o álcool como combustível para os 
motores dos automóveis. 

10  

C24 

s. Forte crise econômica – O governo do presidente Figueiredo iniciou com 
forte queda nas exportações, com o aumento da dívida externa, dificuldades 
para contrair empréstimos externos, fruto do 2º choque do petróleo. 

10  

C25 

t. Crise fiscal - Houve uma grande deterioração da situação fiscal do 
governo, com a redução da carga tributária bruta, o aumento do pagamento 
de juros da dívida interna e o aumento do déficit das estatais. 

10  

C26 

u. O crescimento da inflação - O Brasil voltou a crescer em 1984, mas um 
problema que se agravava cada vez mais, a inflação que aumentava ano após 
ano, em virtude do desiquilíbrio das contas públicas e do alto grau de 
indexação da economia, que alimentava os aumentos dos preços. 

10  

C27 Outras ideias julgadas pertinentes   

Subtotal – CONHECIMENTO 240 
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 3. EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 
(3) 

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas 
de modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
  

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

0 (1) 

 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  
compreensível, embora fragmentado, com má 
articulação de ideias. Há contradições que não 
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, 
mas registram dificuldade de compreensão localizada. 

5 

A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, 
lógico e sem contradições, no qual todas as ideias 
apresentadas são desenvolvidas, proporcionando 
leitura fluente. 

10 (2) 

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez 
do pensamento, facilita a pronta percepção e 
jamais obriga o leitor a retornar para 
entender melhor alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

0 (1) 

 B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10 

B3: Texto suficientemente claro, de fácil 
entendimento do leitor. 

15 (2) 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 
comunicação do pensamento. O bom texto 
vai direto ao ponto, desenvolve-se de maneira 
sóbria e retilínea e evita divagações inúteis, 
muitas vezes propositais (expediente infantil, 
usado para aumentar o texto sem lhe conferir 
qualidade). O exagero da objetividade leva ao 
laconismo, comprometendo a clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis 
na (quase) totalidade do texto. 

0 (1) 

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto. 

10 

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na 
exposição das suas ideias. 

15 (2) 

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de 
elementos coesivos: pronomes, conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam 
a coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os 
parágrafos. Pouco coeso. 

0 (1) 
 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5 

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8 

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

10 (2) 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia. 10 (4)  

 E2: Pontuação. 10 (4)  

 E3: Concordância. 5 (4)  

 E4: Regência. 5 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80  

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item considerado. Pode  

haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro. 
 
  

RESULTADO DA QUESTÃO   

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO (400 escores = Nota 4,00) 400 4,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

  

RESULTADO FINAL 

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,00 600   

2ª Questão – 4,00 400   

TOTAL – 10,00 1000   
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO 
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO – DPS 

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 videoaulas. 

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 
COMPREENSÃO 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 
maiúsculas/minúsculas. 

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 

 

 

 


