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PEP – 2018 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar  os Governos Militares (1964-1985) quanto à expressão econômica,  destacando  as medidas que
transformaram a economia e concluir sobre o surgimento dos novos atores sociais no final desse período.

 1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 15%)

Identificação
do objeto

correto

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.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os
itens em que dividiu o texto.

Resumiu de forma inadequada ou deixou de destacar as
ideias essenciais.

Não elaborou as conclusões parciais

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o

Identificação
do objeto
correto

M9 Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente.

Mais da metade das partes está coerente com o todo.

Menos da metade das partes está coerente com o todo.
Divisão sem coerência.

M10
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.
Não atendimento das ideias.

M11
Estudo das ideias
com ligação de
causa e efeito.

Totalmente.
Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.
Ideias sem ligação.

M12
Elaboração das ideias

do destaque

Totalmente.
Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.
Ideias sem ligação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C      on  c  l      u      s  ã      o
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M14

Elaboração do
resumo, reforçando

as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais.
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais.

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira incorreta.

M15 Atendimento à imposição do problema  (novos conhecimentos).

M16

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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.

Ideias sem suporte.

M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.
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MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Os governos militares romperam claramente com a prática do governo Goulart,
baseada  no  esquema  populista.  O  regime  adotou  diretriz  nacionalista,
desenvolvimentista e de oposição ao comunismo.

C2 Os governos militares permaneceram no poder por 21 anos (1964-1985).
C3 O regime militar trouxe grandes transformações econômicas para o País.
C4 Os movimentos sociais cresceram com o fim dos governos militares.

C5
A seguir, serão estudados os governos militares (1964-1985) quanto à expressão
econômica,  destacando as medidas  que  transformaram a  economia  e  concluir
sobre o surgimento dos novos atores sociais no final desse período.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

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

Algumas ideias

a.     A Expressão Econômica de 1964 a 1974.
Governo Castelo Branco

C6
O modelo econômico de Castelo Branco foi pautado em dois grandes eixos: a
recuperação do dinamismo da economia brasileira e a instauração da eficácia do
mercado enquanto elemento ordenador da economia.

C7
Foi criado o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG I) de 1964-1966, cuja
estratégia consistia em estimular o crescimento da economia. Destaca-se esse
plano como transformador da economia à época.

C8

Em 1964, foi criado o Banco Nacional de Habitação (BNH), em setembro de 1966,
o governo instituiu  o Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço (FGTS),  e em
novembro unificou os institutos de aposentadoria e pensões, criando o Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS).

C9
Durante  o  governo Castelo  Branco  foram criados  ainda vários  órgãos como a
Superintendência  do  Desenvolvimento  da  Amazônia  (SUDAM),  e  a  Empresa
Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), entre outras.
Governo Costa e Silva

C10

Na área econômica,  Costa e Silva teve no combate à inflação o seu principal
objetivo. De fato, elaborou o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG II),
uma espécie de planejamento governamental que previa a redução da atividade
econômica  e  a  compressão  dos  salários  como formas  graduais  de  impedir  o
aumento dos preços.

C11
Em agosto de 1968 foi criada a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), com
a finalidade de desenvolver no país a indústria de material aeronáutico.

C12
Criação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculada ao Ministério
das Comunicações e a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM).

C13 Criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
Governo Médici

C14
O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu na média anual de 11,2%, tendo seu pico
em 1973, com uma variação de 13%. A inflação média anual não passou dos 18%.

C15 Criação do Projeto Radar da Amazônia (Radam) para integração da Amazônia.

C16

Médici  inaugurou  a  terceira  etapa  da  rodovia  Transamazônica,  o  trecho  entre
Itaituba e Humaitá. Em meados de fevereiro, inaugurou o porto fluvial de Santarém
(PA) e o asfaltamento das rodovias Belém-Brasília (BR-010) e São Luís (BR-316).

C17

No governo de Médici teve início a construção da ponte Rio-Niterói, a duplicação
de várias rodovias federais. Também se preparava para construção dos metrôs do
Rio de Janeiro e São Paulo, além de quinze grandes hidrelétricas. Destaca-se o
Governo Médici com importantes realizações na área econômica, com importantes
projetos de infraestrutura.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C19

O período a partir do governo Castelo Branco até o governo Médici foi consagrado
como  o  “milagre  econômico”  com expressivos  resultados  por  meio  do  PAEG,
construção de rodovias, hidrelétricas, criação do FGTS, do INPS, da EMBRAER e
do INCRA.
b.     A Expressão Econômica de 1974 a 1985.
 Governo Geisel

C20 O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) (de Geisel e Velloso), ambicioso
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

programa  de  ajustamento  à  crise,  mobilizando  um aparato  de  intervenção  na
economia  nunca  antes  visto,  e  direcionado,  principalmente,  à  substituição  de
importações nas áreas de bens de capital, insumos básicos e petróleo. 

C21

As principais metas estabelecidas no II PND, priorizava os investimentos no setor
energético e em indústrias básicas, com o intuito de adequar a economia à crise
internacional do petróleo e ao estágio de desenvolvimento industrial do país, e de
reduzir o capital estrangeiro em setores considerados infraestruturais.

C22

 Entre os destaques do II PND, estão a implantação do Programa Nacional do
Álcool (PROÁLCOOL), da Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Acordo Nuclear Brasil-
Alemanha, visando a implantação de usinas nucleares em Angra dos Reis (RJ).
Destaca-se este plano como modificador da economia à época.

C23 Houve aumento da dívida externa, da inflação e a redução dos salários.
 Governo Figueiredo

C24 Crise econômica em vários setores da economia.
C25 Aumento do índice de desemprego.
C26 Fraco desempenho do PIB, gerando recessão econômica.

C27
Aumento da inflação nos últimos três anos do governo. Entre 1983 e 1985 a média
da inflação ficou em torno de 200% ao ano.

C28
Adoção  de  política  de  estímulo  às  exportações.  Com  esta  política  o  Brasil
aumentou muito a exportação de produtos. A balança comercial ficou positiva nos
últimos três anos do governo Figueiredo.

C29
Várias  entidades  se  destacaram nas campanhas  por  mais  liberdade e  justiça.
Entre elas:  a Ordem dos Advogados do Brasil  (OAB), o Comitê Brasileiro pela
Anistia (CBA), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Igreja.

C30
Surgimento de greves nacionais,  principalmente na região do grande ABC, em
São Paulo. O movimento reivindicava, principalmente, melhorais salariais.

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C32

O  período  dos  governos  de  Geisel  e  Figueiredo,  em  relação  à  expressão
econômica,  se  caracterizaram  como  de  estagnação,  com  uma  forte  crise
inflacionária. Mesmo assim, foram criados os II PND (Proálcool, Itaipu e Usina de
Angra dos Reis).

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C  on      c      l  u      s      ã  o
(20% a 30%)

Algumas ideias

C33
Com a saída de Figueiredo da presidência, encerrava-se, assim, tanto o processo
de abertura “lenta, gradual e segura” iniciado por Geisel quanto, oficialmente, o
período de 21 anos dos governos militares.

C34

Em resumo, os governos militares realizaram grandes projetos estratégicos para
alavancar a economia do Brasil, com obras de infraestrutura que permanecem até
os dias atuais como referência, culminando com o chamado “milagre econômico”
na primeira parte desse período.

C35
Como novos atores sociais e políticos, podemos relacionar, entre outros, a Igreja,
os movimentos sociais (em particular os de luta pela terra), o sindicalismo e os
grupos ditos de minoria.

C36
Outro importante setor oposicionista se originou do movimento estudantil. A partir
de 1975, os estudantes universitários começaram a reconstruir  as entidades e
organizações estudantis representativas.

C37
Em janeiro de 1984, em Cascavel (PR), o Movimento dos Sem-Terra (MST) se
institucionalizou como tal e elaborou seus princípios.

C38
Inicialmente,  as  reivindicações  dos  operários  se  concentraram  em  reajustes
salariais.

C39

Os governos militares proporcionaram uma transição para a redemocratização do
País, impedindo a implantação de um regime autoritário de esquerda e deixando
grande  legado  na  economia  como  as  obras  de  infraestrutura  nos  setores
energéticos e de transportes.

C40  Outras ideias julgadas pertinentes.

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

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

 E1
 E2
 E3
 E4

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

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Caracterizar os resultados advindos com o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), em especial os tratados
de paz, destacando o surgimento dos Estados Unidos da América (EUA) como grande potência no pós-guerra.

1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

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

Identificação
do objeto

correto

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.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição da
servidão (citação e

caracterização das ideias ou
somente caracterização).

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

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

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

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.

M10

Caracterização das ideias
com ligação de causa e

efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.
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M11 Elaboração das ideias em
destaque

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

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

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

Algumas
ideias

C1
O fim da Primeira Guerra Mundial trouxe consequências imediatas para todos os
países envolvidos.

C2
A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 a 1918 tendo o território europeu
como área de conflito.

C3

De  um  lado,  a  Tríplice  Aliança  formada  em  1882,  por  Itália,  Império  Austro-
Húngaro e Alemanha (a Itália passou para a outra aliança em 1915). Do outro
lado, a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação de França, Rússia
e Reino Unido.

C4
Os  EUA  saíram  fortalecidos  dessa  guerra  por  terem  apoiado  os  países
vencedores (Tríplice Entente).

C5
Com o fim da guerra alguns tratados foram efetivados para reconfigurar o mapa
europeu

C6
A seguir, serão caracterizados os resultados do pós-guerra, em especial os tratados
de paz,  destacando o surgimento  dos  Estados Unidos  da América (EUA)  como
grande potência no pós-guerra.

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

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

Algumas ideias

C8
Durante a Primeira Guerra Mundial morreram, aproximadamente, 10 (dez) milhões
de pessoas (entre civis e militares). O número de feridos, entre civis e militares,
ficou em cerca de 30 milhões.

C9
Desenvolvimento de vários armamentos de guerra como, por exemplo, carros de
combate e aviões.

C10
Os  04  (quatro)  impérios  que  eram  considerados  sólidos  antes  de  1914,
simplesmente desmoronaram: Alemão, Austro-Húngaro, Russo e Otomano.

C11 Criação da Liga das Nações com o objetivo de garantir a paz mundial.

C12
O Tratado de Versalhes (28 de junho de 1919), firmado na Galeria dos Espelhos
do Palácio  de  Versalhes  encerra  a  guerra  entre  a  Alemanha  e  os  Aliados.  A
Alemanha, sem voz ou voto, é apontada como única responsável pelo conflito. 

C13

A jovem república bolchevique,  surgida na Revolução de Outubro de 1917 na
Rússia, assina o tratado de Brest-Litovsk (03 de março de 1918) com os impérios
centrais. Com isso, a Rússia deixa os combates na frente leste e perde grande
parte  de  seus  territórios  ocidentais(Polônia,  países  bálticos  e  Finlândia,  em
particular) para a Alemanha e mais de 30% de sua população.

C14

O Tratado de Saint-Germain-en-Laye (10 de setembro de 1919), entre os Aliados
e a Áustria desmembra o Império dos Habsburgo, construído ao longo de 700
anos, transformando-o em um punhado de Estados novos, ou parcialmente novos,
segundo  o  princípio  do  presidente  Wilson  do  "direito  dos  povos  à
autodeterminação". 

C15

O Tratado de Neuilly  (27 de novembro de 1919), entre os Aliados e a Bulgária
alterou as fronteiras desse país, que havia entrado em guerra em 1915 junto com
a Alemanha. Regiões inteiras no oeste passam para o novo Estado iugoslavo; as
do nordeste, para a Romênia; e as do sul, para a Grécia, que recebe a maior parte
da Trácia Ocidental.

C16
O Tratado de Trianon (4 de junho de 1920), retira da Hungria, separada da Áustria
desde 31 de outubro de 1918, dois terços de seu território,  e três milhões de
húngaros ficam em terra estrangeira, a maioria na Romênia.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas i      d  e  i      a  s

C17

O Tratado de Sèvres (10 de agosto de 1920), que desmantela o Império Otomano,
é  rejeitado  pelos  nacionalistas  turcos  liderados  pelo  general  Mustafa  Kemal
Atatürk, que continua combatendo armênios, gregos e franceses. Graças às suas
vitórias militares,  o novo homem forte  da Turquia  impõe um novo tratado aos
aliados que será firmado em Lausanne (24 de julho de 1923). 

C18
Surgimento do sentimento de revanchismo na Alemanha, em função das duras
penalidades impostas pelo Tratado de Versalhes.

C19 Aparecimento de regimes políticos autoritários, como o nazismo e fascismo. 

C20 A guerra arrasou campos agrícolas e destruiu indústrias na Europa.

C21
Geração de crise econômica na Europa, em função da devastação causada pela
Grande Guerra.

C22  Elevadíssimos gastos militares entre os envolvidos, gerando crise financeira.

C23
Fortalecimento dos EUA no cenário político,  por se tornar potência mundial  no
pós-guerra pelos vultuosos recursos emprestados aos aliados (Tríplice Entente) e
pelo fato que não houve destruição em seu território. (destaque)

C24
Fortalecimento  dos  EUA  na  expressão  militar  devido  ao  envio  de  pessoal,
armamento e munição para o território europeu, a partir de 1917. (destaque)

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1
E2
E3
E4

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

RESULTADO DA QUESTÃO

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 do aluno 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 do aluno para que
realize uma prova equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador.
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/CAEM. 
A  Expressão  Escrita,  para  cada  uma  das  questões,  deverá  ser  corrigida  conforme  o  Guia  de

Autoavaliação, encontrado na Página do CP/CAEM, no menu “Baremas-FAC”. Para melhor preparação, 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
encarada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido  formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


