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PEP 2020 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Analisar  as ações dos governos brasileiros, nos períodos de 1964-1974 e de 1974-1985, quanto à expressão

econômica, concluindo sobre o legado desses governos para o atual panorama da infraestrutura do Brasil.

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.

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.

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

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13

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.

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M15

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.

M16 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
As ações dos governos brasileiros entre 1964 a 1985 foram fruto de  transformações
impostas ao País, frente à conjuntura internacional da época, imersa no contexto da
Guerra Fria (Bipolaridade).

C2
O Brasil vivenciou uma crise política e econômica na década de 1960 que remeteu o
País à ruptura institucional desejada por amplos segmentos da sociedade brasileira.

C3

Os governos brasileiros que se seguiram ao Movimento de 1964 sanearam econô-
mica e financeiramente o País, trazendo-o da 46ª posição para a 8ª posição no
“ranking” das economias mundiais, notadamente no que concerne ao que foi legado
para a infraestrutura.

C4
Entende-se por infraestruturas o conjunto de elementos que estimulam o desenvol-
vimento socioeconômico de um país.

C5
Serão analisadas as ações desses governos de 1964 a 1985, no que concerne à
expressão econômica, concluindo sobre o legado deixado para o atual panorama da
infraestrutura do Brasil.

C6 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%)

Ideias

a. Período de 1964 a 1974

C7
Estruturação da expressão econômica do País, bem como, das infraestruturas do
Estado Brasileiro.

C8

Desenvolvimento de planejamentos no nível político e estratégico, assentados
nas ideias da Escola Desenvolvimentista, priorizando os investimentos no setor
produtivo e da infraestrutura com o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), o
Plano  de  Ação  Econômica  de  Governo  (PAEG)  e  o  Plano  Estratégico  de
Desenvolvimento   (PED).

C9
Atendimento da demanda habitacional e criação de postos de trabalho com o
Sistema Financeiro Habitacional (SFH) e do Banco Nacional de Habitação (BNH)
– Infraestrutura Social.

C10
Exploração das regiões minerais brasileiras, aumentando a pauta de  exportação
do País, demandando sistemas de transportes e energia.

C11
Investimento na produção de energia com aumento da produção de petróleo,
hidreletricidade (energia),  construção  de modais  de  transporte  (transportes)  e
incremento das ligações e comunicações (telecomunicações).

C12
Desenvolvimento de um mercado interno com incremento do crédito ao consumo
de bens duráveis.

C13
Produção agropecuária incrementada, necessitando insumos de toda ordem no
que se refere à pesquisa, obtenção de água, energia e transporte.

C14
O  Milagre  Econômico  constatado  nesse  período  projetou  o  País
internacionalmente, transformando o Brasil na 8ª economia do mundo facilitado
pela infraestrutura econômica criada.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C16
Estruturação  da  expressão  econômica  brasileira  e  dos  elementos  que
estimulam  o  desenvolvimento  socioeconômico,  criando  as  condições  do
chamado Milagre Econômico.

b. Período de 1974 a 1985

C17
Continuação do planejamento no nível político e estratégico (II  PND) com o
intuito de manter a modernização do País.

C18
Estatizações empreendidas no Governo Geisel, frente às novas realidades da
economia  mundial  (Crises  do  Petróleo),  injetando  investimentos  na
infraestrutura.

C19 Diversificação da matriz energética com o Acordo Nuclear Brasil  - Alemanha.

C20
Desenvolvimento  do  Programa  Nacional  do  Álcool  (Pró-álcool),  tendo  um
combustível de fonte nacional, diminuindo a demanda por petróleo.

C21

Estabelecimento do Tratado de Cooperação Amazônico (TCA), intensificando a
colaboração  entre  os  países-membros,  promovendo  a  pesquisa  científica  e
tecnológica, o intercâmbio de informações, utilização de recursos naturais e o
uso compartilhado dos rios amazônicos para a navegação.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C22

Diante da conjuntura mundial da década de 1980, após a crise do petróleo de
1979,  o  Governo  Figueiredo  se  viu  imerso  em  uma  forte  crise  econômica,
aprofundando  a  necessidade  da  dependência  com  o  Fundo  Monetário
Internacional, diminuindo os investimentos em infraestruturas.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24

Com a Crise do Petróleo no final de 1973, o Governo Geisel iniciou um processo
de estatização da economia, salvaguardando as infraestruturas do País, embora,
durante  o  governo  Figueiredo,  uma  forte  crise  econômica  comprometeu  o
crescimento do Brasil.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C25
Os  governos  brasileiros  de  1964  a  1985  alavancaram  a  economia  do  País,
construindo uma infraestrutura que deu as bases  para o  Brasil  se  posicionar
entre as dez maiores economias mundiais.

C26
Em síntese, foram lançadas as bases para a construção de uma infraestrutura
suficiente para manter o País no patamar de desenvolvimento que está hoje.

C27

Conclui-se,  portanto,  que  o  legado  desses  governos,  no  que  se  refere  à
expressão econômica, contribuiu sobremaneira para a infraestrutura existente no
País,  tais  como  transporte,  energia  e  telecomunicações.  Tais  conquistas
mantiveram o Brasil entre as dez maiores economias mundiais, apesar das crises
subsequentes a esses períodos de governo.

C28
Das ações desses governos, constata-se como fundamental o legado deixado
para o atual panorama da infraestrutura nacional.

C29 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  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.

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. 

(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.
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(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)

Apresentar as consequências da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), destacando as que levaram o mundo à

Guerra Fria.

 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
Citação e 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.

M11
Atendimento da imposição

do 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
As consequências da Segunda Guerra Mundial (II GM) moldaram o mundo após
o seu término, estabelecendo uma nova ordem nas relações entre os países.

C2
Esse conflito, de escala global, durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das
nações do mundo, direta ou indiretamente, organizada em duas alianças: o Eixo
e os Aliados.



5

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

Algumas
ideias

C3

Terminada a guerra, os antigos Aliados protagonizaram um novo tipo de conflito –
a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos da América (EUA), liderando o
mundo capitalista, do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) à frente do Bloco Comunista.

C4
Serão  apresentadas  as  consequências  dessa  guerra,  destacando-se  aquelas
que levaram o mundo à Guerra Fria.

C5 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

Consequências da II GM

C6
a. Ascensão dos EUA como superpotência – Os EUA ascenderam à condição
de superpotência mundial, tendo-se como destaque, sua liderança frente aos
países capitalistas no confronto com a URSS.

C7
b.  A  URSS  como  superpotência –  A  URSS  ascendeu  à  posição  de
superpotência,  liderando  o  bloco  dos  países  comunistas,  aguçando  o
conflito ideológico.

C8
c.  Número de vítimas – Esse conflito  mundial  gerou um enorme número de
vítimas fatais e feridos, civis e militares, fruto de um conflito da Era Industrial.

C9
d. Danos e perdas materiais – Essa guerra causou enormes danos nas cidades
e nas áreas rurais, demandando vultosos recursos para a recuperação dessas
áreas.

C10
e.  Movimentos  Populacionais –  Aumento  dos  fluxos  migratórios  e
deslocamentos populacionais forçados, gerando problemas de toda ordem.

C11

f. Cenário econômico do mundo após os Acordos de Bretton Woods (1944)
–  Essas  conferências,  embora  tenham  ocorrido  antes  do  final  do  conflito,
definiram  o  gerenciamento  econômico  internacional,  estabelecendo  regras  e
organismos para as relações comerciais após a guerra.

C12
g.  Reflexos  da  Conferência  de  Potsdam  (1945) –  Encontro  no  qual  se
consolidaram  as  bases  da  divisão  da  Europa,  para  depois  do  conflito,
potencializando a nova ordem bipolar.

C13
h.  Situação  do Reino Unido –  A Inglaterra  já  não  pode  cumprir  seu  papel
tradicional de equilíbrio de forças na Europa.

C14
i. Situação da França – A França perdeu seu papel como potência principal no
continente europeu.

C15

j.  Tratamento dado à Alemanha –  Foi  requerida da Alemanha sua rendição
incondicional,  com  ocupação  militar  e  reparações.  O  país  foi  dividido
territorialmente  em  Ocidental  e  Oriental,  demonstrando  a  face  do  conflito
Leste-Oeste que se seguiu.

C16
k.  Tratamento dado ao Japão –  Do Japão exigiu-se sua rendição total,  sob
tutela dos EUA. O país foi feito baluarte da democracia e do capitalismo na
Ásia, frente ao avanço do comunismo durante a Guerra Fria.

C17
l.  Reabilitação  da  Itália –  O  tratamento  dado  à  Itália,  reabilitando-a  à
comunidade  das  nações,  minou  a  forte  posição  da  esquerda  nesse  país
durante o conflito bipolar que se estabeleceu.

C18

m. Criação da Organização das Nações Unidas (ONU) – Como resultado das
conferências  e  documentos  do  final  da  II  GM,  a  ONU,  a  partir  de  1945,
internacionalizou  os  direitos  humanos  e  inseriu  de  forma  abrangente  a  sua
temática no contexto da Ordem Mundial.

C19

n. Criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – Aliança
militar intergovernamental estabelecida em 1949, se constituindo em um sistema
de  defesa  coletiva  entre  seus  estados-membros,  notabilizando-se  como
sustentáculo militar do bloco capitalista durante a Guerra Fria.

C20
o.  Criação do Pacto de Varsóvia  –  Aliança militar  formada em 1955 pelos
países  socialistas  do  Leste  europeu  e  pela  URSS, fazendo frente  à  OTAN,
como decorrência da Guerra Fria.

C21
p.  Doutrina Truman (1947) -  Conjunto de práticas do governo dos EUA, em
escala  mundial, à  época  da chamada Guerra  Fria,  que buscava  conter  o
avanço do comunismo no mundo. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C22
q.  Plano Marshall  (1947) –  O  Plano  Marshall,  um aprofundamento  da  Doutrina
Truman, foi  o principal plano dos EUA para a reconstrução dos países aliados da
Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. 

C23
r. Conselho para Assistência Econômica Mútua (COMECOM) – Criado em 1949,
visava à  integração econômica das  nações  do  Leste  Europeu  e  à  contenção  do
avanço do Plano Marshall sobre a região, sendo um aspecto da Guerra Fria. 

C24
s.  Desenvolvimento da indústria bélica –  Grande desenvolvimento  da indústria
bélica, demandada pela II GM, contribuindo para a corrida armamentista durante
a Guerra Fria.

C25
t.  Redesenho  do  mapa  geopolítico  mundial –  Novas  fronteiras  foram
estabelecidas, muitas das quais redesenhadas com o viés ideológico da Guerra
Fria.

C26
u. Processo de descolonização – Após a guerra (1945), intensificou-se o processo
de descolonização da África e da Ásia, por conta da participação dessas nações na II
GM, mas aguçado pelo embate ideológico Leste-Oeste.

C27 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.

(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)
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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  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


