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2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Comparar a  Guerra  do  Afeganistão  (1979-1989),  travada  pela  antiga  União  das  Repúblicas  Socialistas
Soviéticas  (URSS),  com  a  Intervenção  dos  Estados  Unidos  da  América  (EUA)  no  Afeganistão,  a  partir  de  2001,
considerando os seguintes fatores de comparação: a conjuntura internacional,  os interesses estratégicos dos atores
soviético e americano, a opinião pública internacional e a duração do conflito, concluindo sobre a projeção de poder
desses atores hegemônicos na Ásia Central, nos dias atuais.

1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 6

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 6

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento.
4

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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

M8
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente. 10

Mais da metade das partes está coerente com o todo. 6

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 4

Divisão sem coerência. 0

M9

Comparação dos
objetos obedecendo

aos mesmos
referenciais (fatores
de comparação)..

Totalmente. 20

Empregou mais da metade dos referenciais corretamente. 6

Empregou menos da metade dos referenciais
corretamente..

4

Não empregou os referenciais corretamente. 0

M10
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

Totalmente. 15

Atendimento em mais da metade das ideias. 6

Atendimento em menos da metade das ideias 3

Não atendimento das ideias. 0

M11
Comparação das

ideias com ligação
de causa e efeito.

Totalmente. 25

Mais da metade das ideias com ligação. 15

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

M12
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 30

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M13 Retomada da ideia central. 5

M14

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 20

Parcialmente com as ideias essenciais. 10

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

 Aluno nº



2

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho.

M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução
ou no desenvolvimento.

15

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte
na introdução ou no desenvolvimento.

10

Na conclusão, menos da metade das ideias tem suporte
na introdução ou no desenvolvimento.

2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

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 ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Durante toda a  sua trajetória  histórica,  o Afeganistão vivenciou,  de forma
sistemática, guerras que demonstraram a postura desse país à imposição de
valores exógenos à sua cultura.

5

C2
A Guerra Soviético-Afegã (1979-1989) e a Segunda Guerra do Afeganistão,
encabeçada pelos Estados Unidos da América (EUA), a partir de 2001, têm
como palco uma nação de extrema relevância para a Ásia Central.

10

C3

O conceito do “Grande Jogo” foi cunhado durante o século XIX e refletia os
interesses regionais e globais, a interação, os conflitos e as divergências a
respeito do tabuleiro geopolítico da Ásia Central entre o Império Britânico e o
Russo. Durante a Guerra Fria, os EUA e a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) buscaram vantagens estratégicas em várias regiões do
globo  e,  nos  dias  atuais,  os  Estados  Unidos  concorrem  com  a  Rússia,
projetando poder nessa área estratégica.

10

C4
Organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e
a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) têm se posicionado em
relação a esses conflitos com a participação direta nesses eventos.

10

C5

Serão  comparadas a  Guerra  do  Afeganistão  (1979-1989),  conduzida  pela
URSS, com a Intervenção dos EUA nesse país, a partir de 2001, segundo os
fatores  de  comparação  listados,  concluindo  sobre  a  projeção  de  poder
desses atores hegemônicos na Ásia Central, nos dias atuais.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Guerra do Afeganistão (1979-1989).

C7

Conjuntura  Internacional  –  A  conjuntura  internacional,  à  época  desse
conflito, apresentava os contornos da década final do período da Guerra Fria,
em que a URSS percebia a perda de espaço em várias regiões de interesse
estratégico.  No caso em questão,  foi  gerada uma crescente  oposição ao
governo afegão, este com fortes ligações com o regime soviético.

10

C8

Interesses  estratégicos –  Neste  aspecto,  os  interesses  estratégicos
soviéticos, embora não se diferenciassem aos do Império Russo durante o
século XIX, tinham o objetivo de manter um regime no Afeganistão alinhado
com a ideologia soviética do contexto da Guerra Fria.

10

C9

Opinião pública internacional – A intervenção militar soviética repercutiu de
forma negativa no concerto das nações, mesmo entre os aliados do Kremlin,
embora a opinião pública internacional tenha se arrefecido pela incapacidade
de promover uma mobilização contra a guerra. 

10

C10
Duração do conflito – No que diz respeito a esse fator de comparação, essa
guerra  afegã  durou  uma  década,  o  que  pode  ser  considerado  um
engajamento militar longo, por parte dos soviéticos naquele país.

10
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

Conclusão Parcial

C11

Pode-se  inferir,  de  forma  parcial,  que  esse  conflito,  embora  encobrindo
interesses seculares russos na região, teve motivação ideológica no contexto
da Guerra Fria no sentido de promover a manutenção de um governo de
orientação  marxista,  deixando  atrás  de  si  uma  coligação  instável  de
organizações  fundamentalistas  islâmicas  empenhadas  na  promoção  do
islamismo e contra tudo que não era muçulmano.

29

b. Intervenção dos EUA no Afeganistão.

C12

Conjuntura Internacional – No que se refere à conjuntura internacional, à
época desse conflito,  esta se apresentava delineada por uma nova ordem
mundial pós-Guerra Fria, capitaneada pela hegemonia americana, associada
às consequências dos atentados de 11 de setembro de 2001, que ensejou a
Guerra ao Terror conduzida pelos EUA.
Portanto,  as  conjunturas  internacionais  que  emolduraram  esses  conflitos
apresentam características distintas.

18

C13

Interesses estratégicos – Os interesses estratégicos dos EUA nesse país,
embora tenham relação com a projeção de poder americana na Ásia Central,
tiveram uma motivação imediata com a “Guerra ao Terror”, a fim de erradicar
o terrorismo, de acordo com a “Doutrina Bush”.
Então,  nesse  fator  de  comparação,  os  interesses  estratégicos  desses
atores  hegemônicos  têm  raízes  comuns  que  se  diferenciam  em  suas
motivações imediatas.

18

C14

Opinião  pública  internacional  –  Pode-se  constatar,  de  imediato,  que  a
opinião  pública  internacional  se  posicionou  a  favor  de  uma  solução  que
estancasse  uma  possível  onda  de  atentados  semelhantes  aos  do  11  de
setembro de 2001, favorecendo a intervenção dos EUA, apoiada pela OTAN
no Afeganistão.
De forma distinta, esses conflitos têm um perfil diferenciado em relação a
esse fator de comparação, moldando as ações desses atores hegemônicos
na Ásia Central.

18

C15

Duração do conflito – No tocante à duração do conflito, o engajamento dos
EUA no Afeganistão vem se desenvolvendo desde 2001, não se visualizando
uma  retirada  americana  a  curto  prazo.  A longa  permanência  de  tropas
estrangeiras  em  solo  afegão  auxiliou  a  reacender  o  combalido  espírito
nacionalista, a despeito das rivalidades étnicas e religiosas.
Assim, igualmente ao engajamento soviético, que pode ser considerado
longo,  o  envolvimento  americano  ultrapassou  a  presença  da  URSS  no
Afeganistão, demonstrando que os conflitos de longa duração comprometem
o sucesso de uma campanha militar.

18

Conclusão Parcial

C16

De  maneira  parcial,  pode-se  deduzir  que  embora  os  EUA  tenham  se
apresentado  como  um  ator  mais  novel  que  russos  e  britânicos  na  Ásia
Central,  sua  motivação  era  debelar  as  bases  do  terrorismo  internacional
responsável  pelos  atentados  de 11 de setembro  de 2001,  além de tentar
exportar  para  o  Afeganistão  um modelo  de  Estado ocidental  incompatível
com  a  cultura  islâmica  desse  país,  suscitando  uma  aversão  à  presença
americana.

29

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C18

A resistência afegã à invasão soviética, entre 1979 e 1989, e a postura dessa
nação à intervenção dos EUA e à presença da OTAN, desde 2001 aos dias
atuais, têm demonstrado que a análise culturalista a respeito de um oponente
tem  que  ser  considerada  em  profundidade,  a  fim  de  mitigar  desfechos
indesejáveis em uma crise ou conflito.

10

C19

Em síntese, do que se comparou desses conflitos, pode-se inferir que ao se
tentar impor ou exportar para o Afeganistão valores estranhos à sua história,
foi desenvolvida uma postura de resistência e aversão por parte desse país a
tudo que não era muçulmano, por se tratar de uma região muito influenciada
pelo fundamentalismo islâmico.

35
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Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C20

Conclui-se que a Rússia, ator centenário na Ásia Central pela presença e modo
como  atuou  no  Afeganistão,  bem  como  os  EUA,  ator  hodierno  nessa  área
estratégica,  vêm  encontrando  óbices  à  sua  projeção  de  poder  na  região,
notadamente  pelo  engajamento  continuado,  o  que  tem  potencializado  a
concorrência de projeção de poder desses atores nessa região.

35

C21
Por fim, ao se comparar essas guerras, tem-se a percepção de que a atuação
desses  atores  dá  continuidade  ao  conceito  do  “Grande  Jogo”  no  tabuleiro
geopolítico da Ásia Central.

10

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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  parcialmente  compreensível,
embora fragmentado, com má articulação de ideias.
Há contradições que não dificultam a compreensão,
coerência e lógica global, mas registram dificuldade
de compreensão localizada.

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

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

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

25 (2)

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

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

0 (1)

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10

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

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 10 (4)

E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Apresentar as ações dos governos Fernando Collor  de Mello  (1990-1992),  Itamar Franco (1992-1994)  e
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quanto à expressão econômica para o Brasil.

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

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.
3

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 ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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

M9
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10

Citação e
justificativa das

ideias com ligação
de causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

2. CONHECIMENTO
Total: 240 (duzentos e quarenta) escores

- 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema 
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos
de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1
Os  governos  brasileiros  de  Fernando  Collor  de  Mello,  Itamar  Franco  e
Fernando  Henrique  Cardoso  (FHC)  foram  marcados  pela  busca  da
estabilidade econômica, realizando ações significativas para o País.

5

C2
Desde o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992),  passando pela
gestão de Itamar Franco (1992-1994) e nos mandatos de FHC (1995-2002), o
Brasil vivenciou uma série de transformações em suas expressões do poder.

10

C3
No  plano  econômico,  o  País  buscou  sair  de  um  cenário  de  instabilidade
econômica  e  inflação  alta  com  ações,  muitas  delas,  baseadas  na  política
neoliberal.

10

C4
Durante esses governos, foram postos em prática os Planos Collor I e II e o
Plano Real.

10

C5
Serão  apresentadas  as  ações  desses  governos  no  que  diz  respeito  à
expressão econômica para o Brasil.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

a. Ações do governo Collor (1990-1992)

C7

1) Retenção da poupança – Foi  realizado o bloqueio,  por 18 meses,  dos
saldos em conta-corrente e cadernetas de poupança que excediam a 50 mil
cruzeiros,  provocando  uma  agitação  na  opinião  pública  nacional,  por  não
constar essa medida nas linhas fundamentais explícitas antes da posse.

10
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C8

2)  Controle de preços e salários – Foi feita uma contenção salarial  e  o
controle de preços, com a finalidade do combate intransigente à inflação,
ainda que à custa de recessão com diminuição de investimentos públicos na
área social.

10

C9

3) Mudança da moeda – Reintrodução do Cruzeiro como moeda nacional
em substituição ao Cruzado Novo.  Criado no governo anterior,  o  cruzeiro
volta como unidade monetária nacional, mantendo, contudo, a equivalência
com o padrão anterior, quando, após um período de transição com o cruzeiro
real, foi adotado o padrão em uso até hoje: o Real. 

10

C10

4)  Tentativa  de  enxugamento  dos  gastos  públicos  –  A  busca  pela
diminuição dos gastos da máquina estatal e  diminuição dos investimentos
públicos  na  área  social  demonstrou  a  intenção  do  enxugamento  das
atividades do Estado em diversas áreas.

10

C11

5) Processo das Privatizações – Com a instituição do Programa Nacional
de Desestatização, em 1990, iniciaram-se as privatizações, com ênfase no
setor siderúrgico, na tentativa de diminuir a presença do Estado em diversas
atividades compatíveis com a iniciativa privada.

10

C12

6)  Abertura  do  mercado –  Implementou-se  a  abertura  unilateral  e  não
negociada da economia brasileira para produtos estrangeiros, objetivando-se
um choque  de  competitividade,  com o  objetivo  de  incentivar  a  economia
brasileira a estar em melhores condições nessa arena comercial.

10

C13

7) Controle cambial  – Em março de 1990, no início do governo Collor, foi
adotado o regime de câmbio flutuante e uma retenção de haveres em moeda
local, que restringia a demanda em divisas externas, com o estabelecimento
de regras para a flutuação do câmbio segundo as tendências de mercado.

10

C14

8) Formação do Mercado Comum do Sul  – Na área econômica externa
ocorreu, em um primeiro momento, a formação de um mercado comum entre
o Brasil  e  a Argentina,  abrindo caminho para o estabelecimento do futuro
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Este criado para atender aos anseios
dos  seus  quatro  países  formadores,  que  enfrentavam  uma  situação
econômica comum.

10

b. Ações do governo Itamar (1992-1994)

C15

1)  Não  existência  de  choques  econômicos  -  Estabelecimento  de  um
programa de 13 pontos que excluía confiscos e dolarização, congelamento
ou prefixação unilateral de preços, amenizando as percepções da sociedade
brasileira a respeito de medidas extremas tomadas no governo Collor. 

10

C16

2) Continuidade das privatizações – Dando prosseguimento à orientação
que vinha da gestão Collor, o governo procedeu à sua primeira privatização:
a  venda  da  Acesita,  dentre  outras  empresas  do  governo,  atendendo  ao
pensamento neoliberal vigente, embora nesse governo tivesse havido uma
visão diferenciada de Itamar Franco.

10

C17

3)  Implantação  do  Plano  Real  –  Foi  instituído  o  Plano  Real,  sendo  na
ocasião ministro da Fazenda FHC, com um esquema relativamente simples
de  indexação da  moeda,  conseguindo,  sem grandes  pacotes  econômicos
traumáticos, aumentar as reservas em dólar do Brasil com a nova moeda – o
Real.

15

C18

4) Controle de gastos públicos – Continuidade no combate à inflação, com
redução  dos  gastos  públicos  e  investimentos  em  diversos  setores,  que
poderiam  estar  afetos  ao  setor  privado,  com racionalização  dos  recursos
humanos ligados à máquina estatal.

10

c. Ações do governo FHC (1995-2005)

C19

1) Consolidação do Plano Real – A consolidação desse plano, iniciado no
Governo  Itamar,  prescrevia  a  reforma  do  Estado  brasileiro,  com  a
privatização de empresas estatais, a criação das agências regulatórias e a
mudança  da  legislação  que  rege  o  funcionalismo  público,  bem  como  a
introdução de programas de transferência de renda, como o Bolsa Escola.

10

C20

2) Prosseguimento das privatizações – A continuidade das privatizações
aprofundaram a abertura da economia à iniciativa privada e a exploração de
serviços prestados pelo Estado em diversos setores, desonerando o Estado
Brasileiro  de  determinadas  atividades,  priorizando  aquelas  inerentes  às
ações de governo.

10
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C21

3) Mudança do regime cambial – O regime cambial passou de fixo a flutuante
em face das dificuldades de manutenção da âncora cambial que, até então,
sustentara  o  Plano  Real  frente  aos  efeitos  de  nova  crise  financeira
internacional, adequando a economia brasileira aos novos desafios do cenário
mundial.

10

C22

4) Criação de agências reguladoras – Foram criadas agências reguladoras,
a fim de normatizar e regular as privatizações e concessões, com o objetivo de
monitorar as ações das empresas privadas nas prestações de serviços antes
prestadas pelo Estado. 

10

C23

5) Redefinição do papel do Estado no setor energético – Redefinição do
papel  do  Estado  Brasileiro  no  setor  energético,  notadamente  com  a
Promulgação  da Lei  do Petróleo,  quebrando  o  monopólio  estatal  no  Brasil
desse importante insumo estratégico para a economia nacional, viabilizando o
atendimento da demanda energética brasileira.

10

C24

6)  Desvalorização  do  Real  (1999) –  O  Banco  Central,  fruto  da  crise
internacional de 1999, constatando que a fuga de dólares contribuía para a
uma maior redução das reservas, promoveu uma forte desvalorização do Real,
elevando a dívida interna brasileira.

10

C25

7) Priorização do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) – A política externa
de FHC priorizou o MERCOSUL em sua agenda, a fim de gerar um bloco
econômico  duradouro  e  sustentável,  estabelecendo  o  Brasil  como  ator  de
relevo no cenário regional.

15

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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  parcialmente  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)
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(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 1.000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2020

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 desta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


