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AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Analisar,  nas expressões política e econômica, os principais fatos ocorridos na Europa a partir da segunda
metade do século XIX que contribuíram para eclosão da I Guerra Mundial, concluindo sobre a formação das alianças
presentes no conflito.

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. 20

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

M9
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

Totalmente. 25

Atendimento em mais da metade das ideias. 7

Atendimento em menos da metade das ideias. 3

Não atendimento das ideias. 0

M10
Análise das ideias

com ligação de
causa e efeito.

Totalmente. 25

Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

M11
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.

M12 Retomada da ideia central. 5

M13

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

M14

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

M15 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 Aluno nº
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2. CONHECIMENTO
Total: 300 (trezentos) escores

- 250 (duzentos e cinquenta) 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” . 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
A Europa vivenciou fatos históricos, a partir de 1850, que contribuíram para a
eclosão  da  Primeira  Guerra  Mundial  (I  GM),  notadamente  nas  expressões
política e econômica.

5

C2

A incapacidade de solucionar esses problemas levou a Grã-Bretanha, França,
Rússia,  Japão  e  Estados  Unidos  (A partir  de  1917)  a  unirem-se  contra  a
Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Itália (até 1915)
na  Grande  Guerra  que  durou  de  1914  a  1918.  Esta,  apesar  de  travada
majoritariamente na Europa, estendeu seus conflitos por mares e oceanos e
por parte da Ásia e da África.

10

C3

A configuração política e econômica europeia originada do desenvolvimento da
Segunda  Revolução  Industrial  e  calcada  na  disputa  entre  as  potências
industrializadas por territórios na Ásia, na África e Oceania, apontava para um
clima de instabilidade e insegurança.

10

C4

Alianças  diplomáticas  foram  estabelecidas  para  que  as  nações  pudessem
salvaguardar  seus  interesses  até  o  momento  que  essas  aspirações  não
puderam ser solucionadas de forma pacífica, desembocando em um conflito de
grandes proporções em 1914.

10

C5
A seguir, serão analisados os principais fatos políticos e econômicos ocorridos
na  Europa,  dentro  do  período  citado,  que  contribuíram para  a  eclosão  da
guerra, concluindo sobre a formação das alianças presentes no conflito.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Política

C7

A  nova  política  do  Kaiser  Guilherme  II,  iniciada  após  a  destituição  de
Bismarck, inaugurou um período de preponderância Alemã e de desequilíbrio
de forças no continente. A partir de 1889, a busca pelo reequilíbrio de poder
continental passou a ocorrer por intermédio de alianças entre os inimigos da
Alemanha e entre esta e seus parceiros.

7

C8

No contexto das disputas, o imperialismo das potências europeias chocava-se
particularmente nos Bálcãs, Ásia e África, gerando instabilidade e tensão. A fim
de minorar a insegurança no continente, os países passaram a acomodar suas
pretensões  em  acordos  bilaterais,  como  a  Entente  Cordiale  entre  a  Grã-
Bretanha e a França.

8

C9

Além  disso,  o  “Antigermanismo”  se  intensificou  no  rastro  do  grande
desenvolvimento  econômico  e  militar  alcançado  pela  Alemanha.  Nesse
cenário, aliavam-se a França para retomar a Alsácia e a Lorena, a Rússia para
impedir a interferência alemã nos Bálcãs e a Inglaterra para acabar com a
concorrência industrial alemã. Diante desse quadro, a Alemanha buscou, unida
ao  império  Austro-Húngaro  e  a  Itália,  formar  a  Tríplice  Aliança  a  fim  de
fortalecer sua posição política e militar.

10

C10

Por outro  lado,  o pangermanismo,  era  utilizado pela  política austríaca para
legitimar suas investidas nos Bálcãs em defesa de minorias germânicas. Já o
pan-eslavismo era instrumento ideológico para o Império Russo alcançar seus
interesses na região, em defesa da religião ortodoxa e das minorias eslavas.
No  entorno  dessas  ideias  os  países  passaram  a  reunir-se  em  acordos  e
alianças em defesa de interesses comuns.

10

C11

O  choque  desses  interesses  levou  à  primeira  crise  balcânica  (1908),
provocada pela incorporação da Bósnia à Áustria com o apoio alemão, que viu,
na situação uma forma de enfraquecer a Entente.  A Rússia,  após perder a
Bósnia  em definitivo,  fortaleceu sua aliança com a França e a  Inglaterra  e
lançou-se  na  segunda  crise  dos  Bálcãs  (1912/13),  em  defesa  de  seus
interesses  na  região.  A partir  desse  momento,  o  confronto  armado  já  era
inevitável e ódios e ressentimentos se uniram para serem explorados pelas
grandes potências em alianças e acordos com reinos locais,

7
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C12

A “Paz Armada” foi fruto da corrida armamentista alemã. Sendo incapaz de
vencer a Inglaterra na expansão colonial, restou à Alemanha desenvolver um
complexo industrial militar para compensar suas debilidades. Essa situação
fomentou  a  desconfiança  e  lançou  as  potências  europeias  na  busca  por
aumentar  o  seu poder  militar,  com maiores forças armadas  e com novas
alianças, gerando mais tensões e instabilidades em uma Europa que estava
por “desabar”.

10

C13

Por  fim,  em  28  de  julho,  um  estudante  bósnio,  militante  da  organização
secreta  sérvia  Mão  Negra,  assassinou  o  herdeiro  do  trono  austríaco  em
Sarajevo,  o  arquiduque  Francisco  Ferdinando,  desencadeando  a  crise  de
julho de 1914, que acendeu o estopim da I GM.

8

Conclusão Parcial

C14

Conclui-se parcialmente que,  na expressão política,  o sistema de aliança,
com a passagem do tempo, passou a congregar interesses cada vez mais
diversos, tornando-se cada vez mais complexo, por isso menos estável e,
consequentemente, mais fraco. Sendo essa instabilidade, mais que o próprio
sistema, que representou uma grande contribuição para a eclosão da I GM.

20

b. Expressão Econômica

C15

Por volta de 1870, a Grã-Bretanha começou a perder o controle do poder na
Europa.  A produção industrial  inglesa caiu  da  primeira  posição,  em 1870,
para a terceira em 1913, atrás de Estados Unidos e Alemanha. Sem força
política,  econômica  ou  militar  para  deter  sozinha  as  pretensões  alemãs,
coube à  Inglaterra  unir-se,  em 1904,  à  França por  intermédio  da Entente
Cordiale, e depois a Rússia, no caminho da Tríplice Entente.

7

C16

Por  outro  lado,  o imperialismo econômico alemão estava voltado para  os
vastos recursos naturais do leste europeu e do Oriente Médio.  Para isso,
aliou-se à Áustria na disputa pelos Bálcãs, investiu na ferrovia Berlim-Bagdá
e  almejando  os  territórios  e  os  recursos  naturais  da  Polônia  e  Ucrânia.
Intencionava ainda, controlar economicamente os Países Baixos e o norte da
França. Nesse caminho, enfrentaria a Inglaterra e a França e caminhava para
uma guerra inevitável com a Rússia.

8

C17

Aliado  aos  alemães,  o  Império  Austro-Húngaro  encontrava-se  em  franca
decadência e apesar de ser formado por uma colcha de retalhos de vários
países,  ainda  vivia  na  tentativa  constante  de  expansão.  Nesse  sentido,
enxergava  o  Império  Otomano,  em  desagregação,  como  a  grande
oportunidade  de  ampliar  seus  domínios  nos  Bálcãs.  Sendo  assim,  seus
interesses  chocavam-se  frontalmente  com  os  interesses  expansionistas
russos na mesma área otomana.

8

C18

O terceiro membro da Aliança, a Itália, estava atrasada na corrida colonial em
função  da  sua  tardia  unificação.  Dessa  forma,  balançava  entre  o
expansionismo sobre as  colônias  francesas no norte da África,  oferecidas
pela Aliança, e os territórios austríacos (Dalmácia e Albânia) oferecidos pela
Entente.  Acabou  julgando  mais  vantajoso  os  Bálcãs,  já  que  o
desenvolvimento industrial italiano ainda não tinha porte para tirar vantagens
de um amplo império colonial africano.

8

C19

A Grã-Bretanha, por seu turno, já possuindo o mais vasto império colonial da
época  e  uma fortíssima  produção  industrial,  desejava retirar  a  sua  maior
concorrente  do  cenário  mundial.  Ou  seja,  queria  destruir  a  capacidade
comercial e naval alemã porque, às vésperas da guerra, os produtos alemães
e  ingleses  concorriam  em  mercados  que  antes  eram  dominados  pelos
britânicos. A impossibilidade de se negociar nesses termos, só poderia levar
à confrontação.

7

C20

O lado francês tinha a intenção de aplicar,  aos alemães, a humilhação da
Guerra  Franco-Prussiana  (1870/71),  como  uma  revanche.  Para  isso,
planejava partilhar  as  colônias  alemãs com a Inglaterra.  Buscando assim,
recuperar  as  regiões  da  Alsácia-  Lorena,  perdidas  no  conflito  com  os
alemães,  ocupar  o  Sarre  e  parte  da  Renânia  e  destruir  a  capacidade
industrial e militar germânica. Estas intenções inegociáveis só podiam levar
ao choque de forças entre as duas potências.

7
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C21

Por fim, a Rússia, defasada no plano internacional, desejava ampliar suas
fronteiras sobre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Além disso, Tinha a
intenção de dominar uma saída para o Mediterrâneo através de Bósforo e
Dardanelos  e,  conquistando territórios  Otomanos,  tornar  a  ferrovia Berlim-
Bagdá um sonho vazio. Essa postura russa, não poderia conduzir  a outra
consequência, senão a guerra.

7

Conclusão Parcial

C22

Conclui-se parcialmente que o sistema de alianças, as vésperas da I Guerra
Mundial,  congregava em seu interior  interesses econômicos inconciliáveis.
Em  função  de  envolver,  em  muitos  casos,  disputas  por  territórios  e
populações  nacionais  dos  próprios  contendores.  Essas  necessidades
completamente  antagônicas  acabaram  por  conduzir  o  sistema  a  ser  um
fomentador e não um dissuasor da Guerra.

20

C23 Outras ideias julgadas pertinentes. 20
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C24

Os fatos que marcaram a Europa nas expressões política e econômica, e que
contribuíram para a eclosão da I GM estavam assentados sobre o domínio
europeu de imensos impérios coloniais, na convicção de ser o centro político
do mundo e sob o impacto da Segunda Revolução Industrial. Nesse contexto,
as  grandes  potências,  apesar  de  manterem  certo  nível  de  rivalidade,
conviveram em relativa paz recíproca por décadas.

8

C25

Em  síntese,  a  Alemanha  recém-unificada  buscava  ocupar  um  lugar  de
destaque, contrapondo-se à Inglaterra, que era a conexão natural da Europa
com o mundo.  Essa situação levou à divisão dos países em sistemas de
alianças distintos encabeçados pelas duas potências: as Tríplices Aliança e
Entente. 

25

C26

Conclui-se,  que os sistemas de alianças instituídos para buscar a paz no
continente  obtiveram  êxito  momentâneo  com  a  presença  de  Bismarck  à
frente da chancelaria da Alemanha. Entretanto, os antagonismos históricos e
os constantes choques provocados pelas disputas territoriais e a busca por
recursos naturais fizeram com que a chamada “Paz Armada” desembocasse
em um conflito de grandes proporções.

15

C27

Por fim, verifica-se que os objetivos políticos e econômicos das potências e
as estratégias para alcançá-los permitem caracterizar a guerra iminente em
um conflito pela redivisão das áreas de influência, devido ao desenvolvimento
desigual  que  a  Segunda  Revolução  Industrial  provocou  entre  as  maiores
nações europeias.

10

C28 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

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

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

0 (1)

C2: É  parcialmente  objetivo  em  determinadas
partes do texto.

10

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

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)

Da análise das reformas de base elaboradas na última fase do governo João Goulart (1961-1964), apresentar
os aspectos favoráveis e desfavoráveis à aprovação das pretendidas reformas no Congresso Nacional, nas expressões
do poder.

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
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do nível de
desempenho/

Identificação do objeto
correto

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

- 190 (cento e novente) 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” . 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

As reformas de base abarcavam os setores bancário, fiscal, urbano, agrário e
universitário,  além da restrição da remessa de lucros para o exterior  e se
constituíam na grande bandeira da última fase do Governo do Presidente
João Goulart.

5

C2
A partir  do  segundo semestre  de  1963,  o  Presidente  pretendia  alterar  as
estruturas da sociedade brasileira, com a aprovação de reformas audaciosas
no Congresso Nacional.

5

C3
Elas tinham, como objetivo principal, reforçar o apoio popular ao Presidente
João Goulart, em sua derradeira tentativa de se manter no poder até o fim do
seu mandato.

5

C4
Aspectos favoráveis e desfavoráveis concorriam para aprovação ou não das
reformas  no  Congresso  Nacional  e  permeavam  as  expressões  política,
econômica, psicossocial e militar.

5

C5
A seguir,  serão  apresentados  os  aspectos  favoráveis  e  desfavoráveis  à
aprovação das reformas de base propostas por João Goulart no Congresso
Nacional.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

a. Apoio do movimento sindical urbano, liderado pelo Comando-Geral
dos  Trabalhadores  (CGT)  ao  programa  das  reformas -  O  apoio  e  a
capacidade  de  mobilização  de  significativa  parcela  dos  trabalhadores
urbanos  sindicalizados  pelo  CGT estimulava  a  ocorrência  de  greves  nas
cidades, visando ao apoio às reformas de base propostas pelo governo.

8

C8

b. Apoio das Ligas Camponesas - O apoio e a capacidade de mobilização
de parcela dos trabalhadores rurais pelas Ligas Camponesas em favor da
reforma  agrária,  particularmente  no  Nordeste,  fortaleciam  a  proposta  de
reforma agrária apresentada pelo Presidente.

7

C9
c. Invasões de terras - O incremento das invasões de terras pela massa de
trabalhadores rurais, com o fito de demonstrar apoio ao Presidente, reforçava
a posição do governo para a implementação das reformas de base.

7

C10

d. Apoio de parte da cúpula do Exército às reformas de base - O apoio
declarado do Ministro da Guerra, assim como de outros oficiais generais de
perfil nacionalista às reformas de base, fortalecia a imagem do governo junto
ao Congresso e ao povo, fazendo-os acreditar que o Presidente contava com
amplo apoio das Forças Armadas, favorecendo a aprovação das reformas de
base.

10

C11

e. Presença ostensiva de tropas no Comício de 13 de maio de 1964 - A
presença ostensiva  de  militares  do  Exército  e  da  Marinha no comício  da
Central,  no  dia  13  de  maio  de  1964,  visava  a  levar  a  opinião  pública  a
acreditar que o Presidente contava com o apoio irrestrito das Forças Armadas
para a implementação das reformas.

8

C12

f. Apoio ostensivo de parcela dos governadores - O apoio ostensivo de
alguns governadores, como o de Pernambuco e de Sergipe, à temática das
reformas  de  base,  colaborava  para  o  engajamento  do  povo  em favor  da
aprovação das reformas de base.

7



7

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C13

g.  Congresso composto majoritariamente por deputados e senadores
conservadores -  Como  o  Congresso  Nacional  era  composto  majoritaria-
mente por parlamentares conservadores, que não viam com bons olhos as
reformas  pretendidas  pelo  Presidente,  tudo  indicava  que  haveria  grande
dificuldade para a aprovação das mesmas.

8

C14

h.  Falta  de  unidade  do  Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  no
Congresso Nacional - A divisão da bancada do PTB no Congresso Nacional,
em uma ala moderada, liderada por Santiago Dantas, favorável às reformas,
e  outra  radical,  liderada  por  Leonel  Brizola,  contrária  às  reformas,  por
considerá-las tímidas e insuficientes, dificultaria a aprovação das reformas de
base no Congresso Nacional.

7

C15

i. Fragilidade da aliança do PTB com o Partido Social Democrático (PSD)
no Congresso Nacional -  Uma vez que o PSD era composto por muitos
parlamentares  ligados  aos  latifundiários  e  já  havia  lançado  Juscelino
Kubitschek como candidato do partido à eleição presidencial de 1965, haveria
grande resistência dos parlamentares desse partido no Congresso Nacional
em apoiar as reformas de base propostas pelo Presidente,  constituindo-se
em fator desfavorável a sua aprovação.

7

C16

j.  Reforma  agrária  sem  indenização  prévia -  Como  a  maioria  dos
congressistas defendia a manutenção do texto da Constituição Federal de
1946,  que  previa  a  realização  da  reforma  agrária  mediante  indenização
prévia  e  em  dinheiro,  a  proposta  do  Presidente,  que  permitia  a
desapropriação de terras para a reforma agrária mediante o pagamento de
títulos  da  dívida  pública  Federal  encontrava  significativa  resistência  no
Congresso Nacional.

8

C17

k.  Direito  de  voto  aos  Subtenentes  e  Sargentos -  O  posicionamento
contrário  de  grande  parte  dos  oficiais  das  Forças  Armadas  à  mudança
constitucional que visava conceder direito de voto às praças, se constituía em
um aspecto desfavorável à aprovação das reformas no Congresso Nacional.

7

C18
l. Direito de voto aos analfabetos - O posicionamento contrário de grande
parte das lideranças políticas à mudança constitucional que visava conceder
o direito de voto aos analfabetos dificultava a aprovação das reformas.

7

C19

m.  Oposição dos  governadores dos principais  estados do Brasil -  A
oposição sistemática  dos  governadores da  Guanabara,  de  São Paulo,  de
Minas Gerais e do Rio Grande do Sul ao Governo de João Goulart, fazia com
que  grande  parte  da  população dos  estados  mais  populosos  se  voltasse
contra as reformas propostas pelo Presidente.

8

C20

n. Temor da classe média urbana em face das reformas -  O temor da
classe média  urbana em face das  reformas  propostas  pelo  governo e  os
reflexos que poderiam produzir sobre ela provocou o desencadeamento de
grande mobilização desta nos centros urbanos, com o objetivo de pressionar
os congressistas a votarem contra as reformas propostas por João Goulart.

8

C21

o. Falta de recursos para implementação da reforma agrária - O Governo
não possuía recursos suficientes para realizar a reforma agrária, cumprindo o
previsto no artigo 141 da Constituição em vigor (de 1946), isso é, mediante o
pagamento de indenização justa, prévia e em dinheiro. Tal falta de recursos
constituía um empecilho à aprovação das reformas de base.

7

C22

p.  Oposição  à  reforma  agrária  pelos  grandes  latifundiários -  A
possibilidade de terem suas terras desapropriadas, sem o pagamento prévio
e em dinheiro, como previa a reforma agrária proposta pelo Presidente, fazia
com que os donos de terra se mobilizassem para pressionar os congressistas
a não aprovar as reformas de base.

8

C23

q. Fracasso da formação da Frente Progressista de Apoio às Reformas
de  Base -  O  fracasso  na  formação  da  Frente  Progressista  de  Apoio  às
Reformas de Base no Congresso Nacional, idealizada por San Tiago Dantas,
que  seria  integrada  pelos  partidos  com  posicionamento  ideológico  de
esquerda, com vistas a aprovar um programa mínimo de reformas, constituía-
se em um aspecto desfavorável à aprovação das reformas de base.

8

C24

r. A religiosidade do povo contra as reformas  -  Como a população era
majoritariamente católica e com grande sentimento religioso, a influência da
maioria dos  padres,  de perfil  conservador,  colaborou para que o povo se
posicionasse contra a aprovação das reformas.

7
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C25

s.  Medo  de  as  reformas  serem  o  estopim  para  a  implantação  do
comunismo no Brasil - Como o Presidente contava com o apoio do Partido
Comunista do  Brasil  (PCB),  as  reformas  passaram a  ser  entendidas pela
classe média urbana como uma mera  etapa para a consecução final  dos
objetivos do governo de implantar o comunismo no Brasil, o que dificultava a
aprovação das pretendidas reformas.

7

C26

t.  Proposta de legalização do Partido  Comunista Brasileiro (PCB) -  A
proposta de legalização do Partido Comunista Brasileiro levou a população a
identificar a existência de uma estreita ligação do Presidente da República
com o PCB, aumentando o sentimento de desconfiança nas classes média e
alta  em  relação  às  reformas,  o  que  dificultava  a  sua  aprovação  no
Congresso.

8

C27

u. Perda do apoio da oficialidade das Forças Armadas  - O desfecho do
motim ocorrido na Marinha do Brasil, no final de março de 1964, em que os
marinheiros amotinados foram anistiados pelo Presidente da República, sem
que  sofressem qualquer  punição,  provocou a  perda do  apoio  dos  oficiais
legalistas das Forças Armadas, que se voltaram contra Goulart, com medo de
ocorrer  o  rompimento  definitivo  da  hierarquia  e  da  disciplina,  já  então
bastante  abaladas.  O  decrescente  apoio  dos  oficiais  intermediários  e
subalternos  ao  Presidente  minou  a  sua  sustentação  militar,  influindo
negativamente para a aprovação das reformas de base.

8

C28

v.  O papel  da imprensa na formação da opinião  pública contrária  às
reformas -  A partir  de  meados de 1963,  com a  mudança da posição  do
Presidente, que passou a tender mais para a esquerda, os principais órgãos
de imprensa foram paulatinamente se afastando das iniciativas do governo,
passando a alertar a população acerca dos perigos que representavam as
reformas  de  base  propostas  por  Goulart,  o  que  concorria  para  a  não
aprovação das reformas.

5

C29 Outras ideias julgadas pertinentes. 40

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)
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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 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).


