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PEP 2019 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Analisar a s  f o r m a s  d e  l i b e r a l i s m o  e  o s  m o v i m e n t o s  d e  o p o s i ç ã o  n a s  A m é r i c a s  e
n a  s e g u n d a  m e t a d e  d o  s é c u l o  X X ,  d e s t a c a n d o  o s  f a t o s  h i s t ó r i c o s  m a i s  r e l e v a n t e s
o c o r r i d o s ,  c o n c l u i n d o  s o b r e  a  a t u a l  i n f l u ê n c i a  d e s s a s  c o r r e n t e s  n o  B r a s i l .

1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a15%)

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.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

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
Análise 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  o      n  c  l      u      s  ã      o
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M14

Elaboração da
síntese coerente com

as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.

Parcialmente com as ideias essenciais. 

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

In      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
O Liberalismo é uma teoria política e social que enfatiza os valores individuais da
liberdade e da igualdade. O conceito de Estado Liberal, como doutrina, defende os
direitos naturais do homem. 

C2
O Liberalismo surgiu para se opor às formas do Estado Absoluto e posteriormente
ao socialismo. 

C3
As democracias assumem as premissas básicas do Estado Liberal e sua principal
função é de garantir  os direitos do indivíduo contra o autorismo político e,  para
atingir esta finalidade, defende a liberdade econômica.

C4

O liberalismo primitivo decaiu pela perda da visão da realidade da sociedade. Com
as fábricas, surgia uma nova classe social: o proletariado e sem qualquer forma de
proteção. Formaram-se sindicatos em busca de melhores condições de emprego e
vida. Fez surgir na sociedade ideologias radicais. Foi quando o Papa Leão XIII, em
1891, promulgou a Encíclica “Rerum Novarum” (Coisas Novas). Ele soube medir o
perigo que significava para as massas a apresentação sedutora de uma solução tão
simples quanto radical para a “questão operária”.  Onde os preceitos dessa carta
foram menosprezados, viu-se surgir mais tarde os “Estados Totalitários”, frutos de
uma reação antiliberal, com traços desumanos e radicais. 

C5
Após a II Guerra Mundial surgiram movimentos com tendências democráticas que
trouxeram de volta o liberalismo, para reconstruí-lo no campo político e econômico. 

C6

A seguir, serão analisadas as formas de liberalismo e os movimentos de oposição
nas Américas, na segunda metade do século XX, destacando os fatos históricos
mais relevantes ocorridos, concluindo sobre a atual influência dessas correntes no
Brasil.

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
(55% a 70%)

Ide ias

 a. As formas de liberalismo  .

C8

O Liberalismo Clássico insiste  que os direitos civis  são fundamentais  para os
seres  humanos.  Apoiam  ideias  como  eleições  democráticas,  liberdade  de
expressão,  direitos  civis,  liberdade  de  imprensa  e  religiosa,  livre-comércio,
igualdade de gênero, estado laico, liberdade econômica.  Popularmente diz-se que
quem é liberal é de direita. Destaca-se o protagonismo dos EUA, logo após a 2ª
GM, na busca da hegemonia mundial, frente ao Bloco Soviético.

C9

O  Liberalismo  Igualitário contemporâneo  concentra-se  mais  na  igualdade  e
argumenta  que  o  governo  ou  a  sociedade  devem  aumentar  seu  alcance  de
intervenção  em  áreas  de  saúde,  educação  e  bem-estar  social.  O liberalismo
igualitário enfrenta as diferenças culturais e religiosas. 

C10

O  Neoliberalismo foi inspirado no liberalismo econômico clássico. Destaca-se a
reunião do Consenso de Washington, em 1989, onde Inglaterra e EUA propuseram
os procedimentos do Neoliberalismo para todos os países. No Brasil destaca-se no
governo de Fernando Collor (1990) e se consolida com a chegada de Fernando
Henrique à presidência. 

C11

O  Liberalismo  Político baseia-se  na  liberdade  do  cidadão,  bem  como  no
afastamento do Estado nas responsabilidades e pensamento do mesmo. O Estado
é necessário como meio de proteção do indivíduo, mas não deve prejudicá-lo e
nem representar, ele mesmo, um atentado à liberdade. 

C12

O liberalismo econômico é a ideologia em oposição ao socialismo. É baseada na
organização da economia em linhas individualistas,  o que significa  que o maior
número possível de decisões econômicas são tomadas por indivíduos e não por
instituições ou organizações coletivas. Aqui se destaca a revolução democrática de
31 de março de 1964 que retornou o país para a linha liberal e também a Operação
Lava Jato (2009) que, na defesa dos valores éticos e morais do Estado Brasileiro,
evitou a implantação de um governo de viés socialista.

C13

O liberalismo social, crê na liberdade individual com nível de justiça social plena.
Apoia  a  economia  de  mercado e  a  expansão dos  direitos  civis  e  políticos  dos
cidadãos. Nos EUA contemporâneo opõe-se a cortes na rede de proteção social
(incluindo  serviços  de  saúde e  educação,  proteção  ao  desemprego e  apoio  a
populações vulneráveis),  Destaca-se a promulgação, no Brasil, da Constituição de
1988 com suas leis inovadoras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_nos_Estados_Unidos
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C14

O liberalismo de esquerda cresce, especialmente entre a população jovem. Tem
uma utopia a propor ou impor. Preocupa-se com a distribuição de riqueza menos
com sua criação. Caíram no engodo de acreditar que a esquerda de hoje luta por
liberdades  civis.  Compraram  o  discurso  feminista  e  anti-racista  ou  pró  direitos
homossexuais. É  a  ideologia  mais  difundida  entre  os  integrantes  do  mundo
acadêmico. Destaca-se o Bolivarianismo, criado pelo Presidente Hugo Chaves na
Venezuela  em  2002  e  no  Brasil  destaca-se  a  criação,  em  2003,  do  Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL), que se considera como alternativa de esquerda
programática.

C15

O internacionalismo  liberal  é  uma doutrina  que  considera  a  intervenção  de
Estados Liberais em outros Estados soberanos de modo que persigam objetivos
liberais.  Tal  intervenção  pode  incluir  tanto  a  invasão  militar  como  a  ajuda
humanitária.  Destaca-se  a  criação  da  ONU  e  logo  a  seguir  a  Aliança  para  o
Progresso,  em 1961,  pelos  EUA,  para  a  América  Latina  como  contraponto  ao
avanço de ideologias não liberais no continente.

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C17

Conclui-se  parcialmente  que  as  formas de  liberalismo nas  Américas  e  os  fatos
históricos relacionados, evoluíram de acordo com as necessidades e da cultura da
sociedade. Pelo fato de dar liberdade ao ser humano de andar, viver e ser feliz é
uma doutrina que tende a uma constante vigilância e onde o governo tem o dever
de respeitar direitos e exigir  deveres. Os fatos históricos elencados demonstram
isso.

b. Os movimentos de oposição ao liberalismo  .

C18
O Conservadorismo é o mais antigo movimento contrário ao liberalismo. Destaca-
se  no  Brasil  a  criação  da  Petrobrás  em  1953.  Marcou  o  início  da  política
nacionalista e trabalhista.

C19

O  Socialismo  se  opõe ao  liberalismo.  São variantes,  o socialismo cristão,  o
comunismo e o anarquismo. Rejeita a teoria liberal, na esperança de destruir o
Estado e a distinção liberal entre a sociedade e o indivíduo juntando os dois em um
trabalho coletivo projetado para derrubar a ordem capitalista e há a percepção de
quem é socialista é de esquerda.  Destaca-se a Revolução Cubana em 1959, a
Revolução Sandinista na Nicarágua em 1979 e a implantação do Socialismo do
século XXI na Venezuela em 2001. 

C20

O Neoliberalismo surge como um movimento contrário às politicas liberais sociais.
O  Neoliberalismo prega  uma economia  de  políticas  monetaristas  e  a  redução
drástica dos governos na provisão de serviços aos cidadãos. Baseado nestas ideias
destaca-se a implantação do Plano Real, no governo de Itamar Franco (1994).

C21

A  Social-democracia,  defende  a  modificação  progressiva  do  capitalismo,  foi
influenciada pelo socialismo e é focada no atendimento das necessidades básicas
do povo.  Destaca-se o apoio da Social-Democracia alemã na eleição de Lula em
2003, de Mujica em 2009 no Uruguai, da social-democrata  Michelle Bachelet no
governo do Chile em 2006 e, no mesmo ano, Evo Morales na Bolívia. 

C22

A Democracia Cristã faz uma das críticas mais abertas do liberalismo. Influenciada
pela  igreja  Católica,  tem como objetivo a inserção dos excluídos da sociedade.
Opta  por  um  papel  social  intervencionista,  preferindo  combater  as  injustiças  e
moralizar as pessoas, incluindo os políticos. A Democracia Cristã é antagônica ao
Comunismo. 

C23

O Fascismo é movimento de oposição que acusa o liberalismo de falta de valores
espirituais.  É  um  sistema  político  nacionalista,  imperialista,  antiliberal  e
antidemocrático. É um modelo totalitário que privilegia conceitos de nação e raça
sobre  os  valores  individuais Opõe-se  pelo  seu  materialismo,  racionalismo,
individualismo e utilitarismo. Destaca-se o apoio dos fascistas chilenos à derrubada
de Salvador Allende no Chile.

C24

O  Totalitarismo se  opôr  ao  fascismo.  Este,  na  forma  marxista,  ou  nazista,
defende que alguns homens, em virtude de um saber mais profundo das leis do
desenvolvimento da sociedade, ou de uma particular consciência de classe ou por
um contato com as fontes mais profundas da consciência coletiva, estão isentos de
erro e poderiam, por causa disso, exercer sobre os outros um poder praticamente
absoluto. O totalitarismo nasce da negação da verdade: não existe uma verdade
transcendente (Deus). Destaca-se a eleição de Salvador Allende no Chile, em 1970,
Primeiro presidente marxista na América.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C25

A Globalização  se opõe ao liberalismo. É sentida a necessidade de que a esta
crescente  internacionalização  da  economia,  correspondam  válidos  organismos,
além-fronteira, de controle e orientação que encaminhem a economia para o bem
comum. É uma interferência nos Estados nacionais. Críticos consideram como uma
nova ordem mundial.

C26

A  Constituição Federal  do  Brasil,  em alguns aspectos,  destaca-se  em contra
ponto ao liberalismo. Pela primeira vez, uma Constituição brasileira define a função
social  da  propriedade  privada  urbana  prevendo  a  existência  de  instrumentos
urbanísticos que, interferindo no direito de propriedade (que a partir de agora não
mais seria considerado inviolável, tese antiliberal), teriam por objetivo romper com a
lógica da especulação imobiliária.

C27

A Fatah, ou expansão Islâmica,  ainda não presente nas Américas com alguma
nação,  traz  além de  seus  dogmas religiosos  uma nova  organização  política.  É
considerado  um  insulto  ao  Islã  a  adoção  do  liberalismo  contemporâneo  sob
quaisquer forma. Destaca-se que, segundo o Instituto Pew de pesquisa dos EUA,
há no Canadá, Argentina e Venezuela um significativo crescimento do Islã.

C28  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C29

Do que foi  analisado  conclui-se  parcialmente  que  os  movimentos  contrários  às
diversas  formas de liberalismo evoluíram de acordo  com o desenvolvimento  da
sociedade e no avanço cultural e tecnológico. Para tudo isso, ocorreram formas de
oposição que geraram e ainda poderão gerar,  fatos marcantes e  históricos  nas
Américas.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C30

A ideia contrária ao liberalismo no Brasil toma vulto a partir dos anos 1950, quando
uma parcela da população começou a participar da política e tendeu a uma direção
antiliberal — a campanha pública “O petróleo é nosso”, em favor da estatização da
exploração que resultou na Petrobras.

C31
No Brasil a revolução democrática de 1964 tirou a esquerda da política e, de início,
fez  reformas  liberais.  Em  seguida,  porém,  os  militares  enveredaram  por  maior
intervenção do Estado na economia. 

C32

Enquanto  a  direita  estava  no  poder,  a  esquerda  manteve  seu  domínio  na
intelectualidade.  Desde  1964,  ser  “de  direita”  ou  liberal  tornou-se  praticamente
sinônimo  de  autoritarismo  e  retrógrado.  A hegemonia  cultural  da  esquerda  foi
preservada nas décadas seguintes, mesmo com a redemocratização. 

C33
Os governos com viés ideológico de esquerda, a partir de 2003, fracassaram com
as  políticas  implementadas.  A  corrupção  revelada  pela  Operação  Lava-Jato
demonstrou o esgotamento fiscal, ético e moral em todos os níveis de governos.

C34

O sistema de livre mercado é o único que possibilita dar liberdade com igualdade
ao ser  humano.  A crise econômica e política  difundiu,  no Brasil,  ideias como a
redução da intervenção estatal e o incentivo ao empreendedorismo.

C35

A  influência  atual  do  liberalismo  no  Brasil  pode  ser  sentida  pelas  acirradas
discussões política nas eleições de 2018. O Liberalismo versus Socialismo foi uma
constante  disputa  entre  pessoas,  nas  famílias,  grupos  políticos,  empresários  e
mesmo instituições governamentais, deixando desgastes pessoais e familiares. 

C36  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora  fragmentado, com  má  articulação de  ideias.  Há
contradições  que não dificultam a compreensão,  coerência  e
lógica  global,  mas  registram dificuldade  de  compreensão
localizada.
A3:  Desenvolvimento compreensível,  coerente,  lógico  e  sem
contradições,  no  qual  todas  as  ideias  apresentadas são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.
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(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.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor.

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

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

(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.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego correto  e  diversificado dos  elementos  coesivos,
gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

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)

Justificar a ascensão da oposição, no pleito eleitoral de 2002, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2010), nas expressões econômica e social.

 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

justificativa das ideias ou
somente justificativa). 

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 Justificativa 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.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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  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
A ascensão da oposição nas eleições de 2002 está diretamente ligada ao programa
da política neoliberal adotada por Fernando Henrique Cardoso (FHC),  nos seus
dois períodos de governo (1995 a 2002). 

C2
O neoliberalismo ganhou aplicabilidade e reconhecimento na segunda metade do
século XX e, no Brasil, não seria diferente, tendo em vista a situação em que o país
se encontrava. Houve uma supremacia do sistema capitalista sobre o socialista.

C3
A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) já se encontrava em grave
crise  e  apontava  para  o  seu  fim  (1991).  E  o  capitalismo  consolidava-se  como
sistema superior.

C4

O comércio entre nações foi alavancado. Para enfrentar a concorrência, o Reino
Unido e os Estados Unidos da América (EUA) tomaram medidas para protegerem
seus interesses. Na reunião do Consenso de Washington, em 1989, os dois países,
propuseram os procedimentos do neoliberalismo para todos as nações.

C5

Naquela  reunião  recomendou-se  aos  países  pobres  a  redução  de  gastos
governamentais,  a  diminuição  dos  impostos,  a  abertura  para  importações,  a
liberação para entrada do capital estrangeiro, privatização e desregulamentação da
economia.

C6

No  Brasil  os  movimentos  sociais  contrários  às  medidas  neoliberais  viram  o
desemprego subir e crescer a corrupção. Assim sendo, será justificada a ascensão
da oposição nas eleições de 2002 com o governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2010) nas expressões econômica e social.

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

a. Expressão econômica.

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

Algumas
Ideias

C8

O neoliberalismo,  nova formatação  do liberalismo clássico,  salvaria  a  economia
brasileira.  Nos  dois  governos  consecutivos  de  FHC ocorreram privatizações  de
empresas estatais. Do que foi arrecadado foi usado para manter a cotação da nova
moeda, o real, frente ao dólar, e não reverteu para melhorar a economia. 

C9

No governo de FHC ocorreu grave crise cambial. Resultou na queda na taxa de crescimento,
desemprego, falta de crédito popular, estagnação econômica e endividamento público. Além
disso, um quadro de corrupção em diversos níveis governamentais criou desconfiança para
os investidores. O governo fracassou. 

C10

Os  investidores  temiam  as  medidas  a  serem  tomadas  por  um  candidato  de
oposição, caso ganhasse a próxima eleição. Com a ascensão de Lula (PT) nas
pesquisas de intenção de voto o chamado risco Brasil, índice que mede a confiança
dos investidores no país, subiu. Foi criado o termo "risco Lula", indicando que caso
vencesse a eleição, o Brasil iria “falir”, pois a oposição de esquerda sempre fora
socialista, populista e revolucionária.

C11
Na “Carta aos Brasileiros”, Lula viu-se obrigado a assinar um texto, prometendo
que, caso vencesse, não faria mudanças na economia, o que decepcionou setores
da esquerda. 

C12

A guinada ao centro rendeu adesões de várias personalidades. A aproximação com
setores conservadores ocorreu com a escolha do empresário José Alencar Gomes
da Silva, como vice na chapa, e que seria um dos interlocutores do novo governo
com setores empresariais.

C13

A estratégia de marketing mostrou um Lula conciliador, bem trajado e uma equipe
de qualidade. Ele estava disposto a continuar com as linhas principais da política
econômica e cumprir contratos assumidos com investidores estrangeiros; mostrava
ainda que saberia ser flexível e negociar tudo que fosse necessário para o bem do
país. 

C14
A razão mais importante da vitória da oposição foi que se esgotou o projeto do
governo  FHC.  O  candidato  Lula  priorizava  o  social  contra  o  privilégio  dos
compromissos financeiros. E em 2002, Lula chega à Presidência da República.

b. Expressão social.

C15

Do que foi arrecadado nas privatizações em nada melhorou os dados sociais da
população.  Segundo as Nações Unidas,  a sociedade brasileira é uma das mais
injusta  do  mundo  e  nenhum  governo  modificou  essa  situação  e  FHC,
aparentemente, teve todas as condições e fracassou.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
Ideias

C16

As pesquisas indicavam que a boa parte do eleitorado estava disposto a votar em
um candidato que mudasse os rumos sociais e políticos do país. Este clima de
opinião favorecia  os  candidatos  de oposição,  em especial  Lula,  do Partido  dos
Trabalhadores (PT).

C17

Em  2002,  o  PT  conseguiu  articular  um  projeto  de  saída  do  neoliberalismo
colocando  o  capital  produtivo  contra  o  especulativo.  Uma  campanha  midiática
competente e uma política ampla de alianças, projetou Lula como o candidato mais
qualificado,  aos olhos da opinião pública.  Para isso,  o  PT pôde contar  com as
únicas vertentes do movimento social organizado, que tem na CUT e no MST suas
expressões mais importantes.

C18

A oposição, a “velha” esquerda deu lugar a uma “nova” esquerda aliada a sindicatos e
movimentos sociais, que contestavam o neoliberalismo. A oposição é uma simbiose de
grupos e movimentos, onde se destacam membros da teologia da libertação, as Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs), o novo sindicalismo, intelectuais, grupos radicais e que participaram da
luta armada. Com isso possui uma penetração forte nos movimentos sociais, nas periferias das
cidades, nas universidades e em zonas de conflito rural. Isso constituiu a base de um partido
ideológico consolidado em torno de interesses organizados e daí o sucesso nas eleições.

C19

Na “Carta ao Povo Brasileiro” Lula apresentava reviravolta ideológica, ao demonstrar que
o velho radicalismo petista havia sido arquivado. Na Carta afirma: “Ao contrário: apesar de
todo o sofrimento injusto e desnecessário que é obrigada a suportar, a população
está esperançosa, acredita nas possibilidades do país, mostra-se disposta a apoiar
e a sustentar um projeto nacional alternativo, que faça o Brasil voltar a crescer, a
gerar empregos, a reduzir a criminalidade, a resgatar nossa presença soberana e
respeitada no mundo”. 

C20

Com a vitória nas eleições de 2002, Lula e a oposição  prosseguiram o sucesso da
política econômica do Plano Real, que tinham anteriormente criticado, ao mesmo tempo que
aprofundaram as políticas públicas de assistência social.  A esquerda desenvolveu um
caráter pragmático e contextual, para além do ideológico.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I) 

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e
compreensível, embora  fragmentado, com  má
articulação de  ideias.  Há  contradições  que não
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, mas
registram dificuldade de compreensão localizada.
A3:  Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e
sem contradições, no qual todas as ideias apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(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.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro,  de fácil  entendimento
do leitor.

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

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 
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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.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.
 E3: Concordância.
 E4: Regência.

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

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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  no  Portal  do  CP/CAEM,  no  menu  “Guia  de  Autoavaliação”.  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


