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PEP 2015 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO  
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
HISTÓRIA 

 

1ª QUESTÃO (Valor 6 ,0) 
 

 
 Comparar a economia brasileira nos governos Castello Branco (1964-1967) e Médici (1969-1974). 
 
 1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs  

M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo  

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento 

 

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  

Introdução  
(10% a 15%) 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Ligação com o desenvolvimento.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs  

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

De forma dedutiva. 
Limitando-se a resumir. 

 
Desenvolvimento  

(55% a 70%) 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais. 
 

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

Menos da metade das partes está coerente com o todo. M9 Divisão do todo em 
partes coerentes. 

Divisão sem coerência. 

 

Totalmente. 
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente. 
Empregou menos da metade dos referenciais 

corretamente. 

 
M10 

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação). 

Não empregou os referenciais corretamente. 

 

Totalmente. 
Atendimento em mais da metade das ideias. 

Atendimento em menos da metade das ideias. 
 

M11 
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto. 

Não atendimento das ideias. 

 

Totalmente. 
Mais da metade das ideias com ligação. 

Menos da metade das ideias com ligação. 

Desenvolvimento  
 

Identificação 
do objeto 
correto 

 
M12 

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito. 
Ideias sem ligação. 

 

 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs  

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  
Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 

Parcialmente com as ideias essenciais. M14 
Elaboração da síntese 

coerente com as  
conclusões parciais. Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 

 

Conclusão  
(20% a 30%) 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  
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Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

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

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

M16 
Conclusão baseada 

nos aspectos 
desenvolvidos (lógica). 

Ideias sem suporte. 

 

M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   

 
 2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – I NTRODUÇÃO Obs  

C1 A economia brasileira nos anos 1960: crise e recuperação.  
C2 O governo Castello Branco (1964-1967).  
C3 O governo Médici (1969-1974).  

 
Introdu ção 

(10% a 15%) 
Algumas ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs  

 a. Economia no governo Castello Branco (1964-1967)   

C5 
  1) Fator de Comparação (FC) Situação Econômica : O governo 
Castello Branco herdou uma situação econômica instável vinda do 
governo João Goulart. 

 

C6 
  2) Fator de Comparação (FC) Plano Econômico : Castello Branco 
colocou em ação o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) para 
ajustar a situação do País. 

 

C7 
  3) Fator de Comparação (FC) Infraestrutura : O governo Castello 
Branco buscou viabilizar obras de infraestrutura por todo o país, apesar 
da situação difícil. 

 

C8 
  4) Fator de Comparação (FC) Estrutura Fiscal : Foram criadas ou 
aperfeiçoadas no governo Castello Branco, diversas instituições que 
melhoraram a situação fiscal do país, estruturando-a. 

 

C9 
  5) Fator de Comparação (FC) Crédito Externo: O governo Castello 
Branco foi capaz de recuperar a credibilidade perdida do país no 
mercado internacional, permitindo a busca de créditos no exterior. 

 

C10 
  6) Fator de Comparação (FC) Investimentos: O governo Castello 
Branco não realizou grandes investimentos no país por causa dos 
ajustes fiscais que reordenaram a economia nacional. 

 

 Conclusão Parcial   
C11 O governo Castello Branco e a recuperação econômica do Brasil.  
C12 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b. Economia no governo Médici (1969-1974)   

C13    1) Fator de Comparação (FC) Situação Econômica : O governo 
Médici herdou uma situação favorável   

C14 
   2) Fator de Comparação (FC) Plano Econômico : O governo Médici 
se guiou pelo I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) que proveu 
crescimento recorde ao país. 

 

C15    3) Fator de Comparação (FC) Infraestrutura : O governo Médici iniciou 
obras para prover o país de infraestrutura e sustentar o crescimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento  
(55% a 70%) 

Ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C16 
   4) Fator de Comparação (FC) Estrutura Fiscal : O governo Médici 
obteve arrecadações recordes de tributos graças ao aprimoramento da 
estrutura fiscal do Estado. 
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C17 
      5) Fator de Comparação (FC) Crédito Externo: O governo Médici 
atraiu vultosos investimentos estrangeiros para o Brasil, impulsionando 
a economia. 

 

C18 

     6) Fator de Comparação (FC) Investimentos: Foram realizados 
investimentos em todas as áreas, desde a indústria de base até a 
qualificação da mão de obra, caracterizando a economia em forte ritmo 
de crescimento. 

 

 Conclusão Parcial   
C19 O governo Médici e o forte desempenho da economia brasileira.  

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 c. Comparação dos governos quanto à economia   

C21 
   1) Fator de Comparação (FC) Situação Econômica : Comparação 
entre a situação delicada enfrentada por Castello e a favorável por 
Médici. 

 

C22 
   2) Fator de Comparação (FC) Plano Econômico : Comparativo dos 
planos econômicos de Castello e Médici, com diferentes objetivos.  

C23 
   3) Fator de Comparação (FC) Infraestrutura : A diferença no trato da 
infraestrutura pelos dois presidentes em face da situação que cada um 
teve quando no poder. 

 

C24    4) Fator de Comparação (FC) Estrutura Fiscal : A criação da 
estrutura com Castello e seu aperfeiçoamento com Médici.  

C25 
   5) Fator de Comparação (FC) Crédito Externo: A recuperação da 
credibilidade do país com Castello e a obtenção de crédito em grande 
quantidade com Médici. 

 

C26 

   6) Fator de Comparação (FC) Investimentos: O baixo investimento 
com Castello, fruto da situação do país, que precisava ser 
reorganizada, e os largos investimentos com Médici, cuja situação era 
mais confortável. 

 

 Conclusão Parcial   
C27 A transformação da economia brasileira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento  
(55% a 70%) 

Ideias 
 
 
 
 

 

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs  
C29 A Economia do Brasil nos governos Castello Branco e Médici.  

C30 As mudanças na economia e na estrutura fiscal do país.  

C31 As contribuições feitas ao país pelos governos Castello Branco e Médici.  

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Ideias  C32 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   

  
 3. EXPRESSÃO ESCRITA  

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs  

A1 
A2 (A) COERÊNCIA   

    
A3 

 

B1 
B2 (B) CLAREZA   
B3 

 

C1 
C2 (C) OBJETIVIDADE   
C3 
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D1. 
D2 
D3 

(D) COESÃO 
 

D4 

 

E1 
E2 
E3 (E) CORREÇÃO GRAMATICAL   

E4 

 

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   
 

 
2ª QUESTÃO (Valor 4 ,0) 

 
 Caracterizar  o governo Juscelino Kubitschek (1956 – 1961) no tocante ao desenvolvimento nacional. 
 
 1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs  

M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo  

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento 

 

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  

Introdução  
(10% a 20%) 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Ligação com o desenvolvimento.  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs  
M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.  

Em todas as ideias. 
Em mais da metade das ideias. 

Em menos da metade das ideias. 

 
 
 

Desenvolvimento  
(80% a 90%) 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 

 
M8 

Atendimento da imposição da 
servidão (citação e 

caracterização das ideias ou 
somente caracterização). Em nenhuma das ideias. 

 

Em todas as ideias. 
Em mais da metade das ideias. 

Em menos da metade das ideias. 
M9 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 
Em nenhuma das ideias. 

 

Em todas as ideias. 

Em mais da metade das ideias. 
Em menos da metade das ideias. 

Desenvolvimento  
 

Identificação 
do objeto 
correto M10 

Caracterização das ideias 
com ligação de causa e 

efeito. 
Em nenhuma das ideias. 

 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
  
 2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs  

C1 O governo Juscelino Kubitschek (JK) (1956-1961) e o projeto de 
desenvolvimento nacional. 

 

C2 O legado do Segundo governo Vargas (1951-1954).  

C3 Os projetos de desenvolvimento para o Brasil.  

C4 A situação internacional e a influência da Guerra Fria.  

 
Introdução  
(10% a 20%) 

 
Algumas 

ideias 
C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs  

C6 “50 anos em 5”: proposta de desenvolvimento acelerado ao longo do período do 
governo JK, com pleno respeito às instituições democráticas. 

 

C7 
Plano de Metas: conjunto de 30 objetivos a serem alcançados pela economia, 
nos setores de indústria de base, energia, transporte, educação, alimentação e 
energia, com o objetivo de acabar com os “pontos de estrangulamento”. 

 

C8 
Criação do Conselho do Desenvolvimento (1956): órgão diretamente 
subordinado à Presidência da República, que iria coordenar o detalhamento e a 
execução do Plano de Metas. 

 

C9 Construção de Brasília e transferência da capital federal: meta síntese do Plano 
de Metas. 

 

C10 
Atuação de grupos executivos com a responsabilidade de dirigir os incentivos 
às várias áreas da economia, visando atingir as metas estabelecidas pelo 
governo.  

 

C11 
Crescimento do setor industrial, com destaque nos seguintes segmentos: 
indústria do aço, indústria mecânica, indústria elétrica e de comunicações, e 
indústria de equipamentos de transporte. 

 

C12 A combinação entre o capital estatal e o capital privado nacional no 
desenvolvimento nacional. 

 

C13 Incentivos ao setor de transportes, em especial o modal rodoviário, que 
proporcionou a ligação das regiões do país por meio de rodovias transregionais. 

 

C14 Expansão do consumo de bens como eletrodomésticos e automóveis.  

C15 
Estabilidade política garantida por uma aliança entre o Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) e o Partido Social Democrático (PSD), e respeito às instituições 
democráticas.  

 

C16 
Habilidade de JK em contornar e conciliar crises políticas e revoltas, 
concedendo anistia aos rebeldes e convencendo a oposição a agir de maneira 
responsável. 

 

Desenvolvimento  
(80% a 90%) 

 
Algumas 

ideias  

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 3. EXPRESSÃO ESCRITA  

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

A1 
A2 (A) COERÊNCIA   
A3 

 

B1 
B2 (B) CLAREZA   
B3 

 

C1 
C2 (C) OBJETIVIDADE   
C3 

 

D1 
D2 
D3 (D) COESÃO  

D4 

 

E1 
E2 
E3 (E) CORREÇÃO GRAMATICAL   

E4. 

 

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
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ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, de 
maneira a orientar o estudo no PEP. 

A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem, 
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo para a realização de 
uma prova equilibrada.  

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo avaliador. 
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo avaliador deverão estar de acordo com 

o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/ECEME.  
Para melhor avaliação da Expressão Escrita, sugere-se ao aluno do PEP enviar sua prova para um 

professor de Português. 
A divisão do item “Desenvolvimento” em partes ou itens coerentes, no ND – análise deve ser apreciada de 

forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado. 
 
 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


