
CP/CAEM/2004 - 1ª AVALIAÇÂO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA
1ª QUESTÃO ( 6,0 )

Analisar  as  causas  e  conseqüências  da  Segunda  Guerra  Mundial, 
concluindo sobre os principais reflexos nas relações entre o BRASIL e os 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.

Item Aspectos a serem considerados Escores Escores
Método

Interpretação
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 40
02 Análise do objeto correto 15
03 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. 10

Introdução
04 Constituída de todos os elementos preconizados (abordagem da idéia central, 

delimitação do espaço e  tempo) 
05

05 Outras idéias complementares 05
06 Ligação com o desenvolvimento 05

Desenvolvimento
07 Elaborou as conclusões parciais 15
08 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à imposição do 

pedido (concluindo) 
15

09 Atendeu à condicionante de tempo (ordem cronológica) 05
10 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 15

Conclusão
11 Retomou o tema central 05
12 Síntese 15
 13 Atendimento ao pedido ( concluindo ) 15
14 Abordagem de aspectos  desenvolvidos (lógica) 10
15 Elaborou o parágrafo conclusivo 05

Subtotal Método 180
Conhecimento ( algumas idéias )

Evolução após a Primeira Guerra Mundial
16 Tratado de VERSAILIES ( imposições à ALEMANHA)

16 a No  campo  econômico:  confisco  dos  investimentos  e  propriedades   no 
estrangeiro; reparações de guerra; redução da produção de carvão e 
importação de ferro; apreensão da Marinha Mercante. 10

16 b No campo político:  perda territorial  da Alsácia-Lorena,  Vale do Sarre ,  do 
corredor polonês e quase toda a Silésia ( para a Polônia). 10

16c No campo militar: redução do Exército, proibição do serviço militar, proibição 
de  emprego de  CC,  Art  Pes  e  de  aviões,  redução da  marinha  de 
guerra  e  desdobramento  de  forças   nas  margens  do  Reno 
(desmilitarização alemã).

10

17 A criação de novas nações . A  modificação do mapa político europeu, com 
o  surgimento  dos  estados  bálticos   (Finlândia,  Estônia,  Lituânia  e 
Letônia)  ,  o  reestabelecimento  da Polônia  (  Corredor  polonês)  e  o 
desmembramento  do  antigo  Império  Austro-Húngaro  (Áustria, 
Hungria, Tchecoslováquia e Yugoslávia). 10

18 Organismo Internacional : o fracasso da Liga das Nações. 10
19 Partidos políticos.O Fascimo  e o  Nacional-socialismo (Nazismo) : 

surgimento das ditaduras na Itália e na Alemanha.A ditadura Vargas. 10
20 Situação dos envolvidos: aspectos econômico, político e militar -

20a A situação da Alemanha 10
20 b A situação da Inglaterra 10



20c A situação da França 10
20d A posição dos Estados Unidos da América 10
20e A situação da Rússia 5
20f A situação do Japão 5
20g O posicionamento do Brasil 10

Acontecimentos que precipitaram a eclosão do conflito -
21 A guerra civil espanhola 10
22 A anexação da Áustria (ANSCHLUSS) 10
23 A questão dos Sudetos 5
24 A ocupação da Albânia 10
25 A questão da Polônia 10

Os acontecimentos posteriores 
26 Nova concepção de potência mundial 10
27 A criação da Organização das Nações Unidas 10
28 A situação da Alemanha no pós-guerra 10
29 O surgimento de novos países na  África e Ásia 10
30 Antagonismo Ocidente x Oriente 10
31 Outras idéias 5

Relações BRASIL- EUA -
32 Negociações para desenvolvimento do parque siderúrgico nacional 10
33 Substituição na doutrina militar e acordo de Assistência Militar 10
34 Abertura democrática  e regimes políticos 10
35 Fortalecimento do poder militar   10
36 Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) 10
37 Alinhamento ideológico no contexto da Guerra Fria 10
38 Apoio nas questões surgidas na OEA 10
39 Outras idéias 10

Conclusão imposta
Subtotal Conhecimento 300

Expressão Escrita
A1 00
A2 05
A3 10
B1 00
B2 05
B3 10
C1 00
C2 05
C3 10
D1 00
D2 05
D3 08
D4 10

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido.

E1 20
E2 20
E3 20
E4 20

Subtotal Expressão escrita 120
TOTAL DE PONTOS PERDIDOS

GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,0
GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO



2ª QUESTÃO – ( 4,0 )

A partir do primeiro quartel do século XIX, a FRANÇA projetou-se no 
quadro  político  da  Europa.  A  expansão  territorial  e  a  propagação  dos 
princípios liberais marcaram o período  conhecido por “ Era Napoleônica”.

Apresentar  os principais  acontecimentos  da “  Era  Napoleônica”  no 
continente europeu e  suas repercussões no Brasil e nos países hispano-
americanos.

Item Aspectos a serem considerados Escores Escores
Método

Interpretação
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 30
02 Mostrar o objeto correto 30

Introdução
03 Constituída de todos os elementos preconizados (abordagem da idéia 

central, delimitação de espaço e tempo)
10

04 Outras idéias complementares 05
05 Ligação com o desenvolvimento 05

Desenvolvimento
06  Caracterizou a divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento 10
07 Ordenação no tempo ou por ordem de importância da idéia 10
08 Mostrou as idéias com ligação de causa e efeito com o pedido 20

Subtotal Método 120
Conhecimento (algumas idéias)

Era Napoleônica
09 1804  :  o  Senado  deu  o  Império  a  Napoleão;  a  França,  aliada  da 

Espanha,estava em guerra contra a Inglaterra. 10
10 1805: Batalha de Trafalgar e suas conseqüências. 5
11 1807: Napoleão decretou o agravamento do bloqueio continental. 10
12 1808: declaração de José Bonaparte como Rei da Espanha. Surgimento de 

problemas nas colônias da América Espanhola.
10

13 1808: invasão de Portugal pelas tropas francesas. 10
14 1812: invasão da Rússia. Grande derrota do Exército imperial 10
15 Ocaso: a derrota do Grande Exército, culminou com o enfraquecimento do 

poder de Napoleão, na Europa e em todo o mundo.
10

16 Batalha das Nações: derrota de Napoleão pelas tropas austríacas, russas e 
inglesas (1813).

10

17 1814: abdicação de Napoleão em  Fontainebleau. 10
18 Expansão Napoleônica: propagação das idéias da Revolução Francesa em 

toda a Europa e, particularmente, nas colônias de Portugal e 
Espanha.

10

19 Outras idéias 5
Repercussões no Brasil

20 Transferência da Corte portuguesa para o Brasil a ruptura colonial e o 
ingresso do Brasil na esfera de influência  de domínio da Inglaterra 10

21 A ruptura colonial e o ingresso do Brasil na esfera de influência  de domínio 
da Inglaterra Assinatura de Tratados 

10

22 O ingresso do Brasil na esfera de influência  de domínio da Inglaterra 10
23 Assinaturas de Tratados comerciais (1810): Amizade e Aliança e Comércio 

e Navegação. 10
24 Transformações no Rio de Janeiro. Dominação do Estado pela nobreza 

metropolitana. 5
25 Dependência comercial com a Inglaterra:  balança comercia deficitária 5
26 Política externa de D João VI : invasão de Caiena ( Guiana Francesa), em 



1809,  permanecendo   sob  domínio  português  até  1815.  Elevação  à 
Categoria de Reino Unido 10

27 Revolução Liberal do Porto (1820) 5
Repercussões nos países hispano-americanos -

28 Invasão napoleônica  propiciou o início dos movimentos de independência 
na América Espanhola.

10

29 As colônias não aceitam o Governo de José Bonaparte, formando juntas 
locais, em nome de Fernando VII. Surgimento de lideranças “ 
criollas”.

5

30 Movimentos de emancipação na Venezuela, Colômbia, Chile , Argentina e 
México. 5

31 Fernando VII:  reintegração ao trono espanhol. Insucesso nas tentativas de 
recolonização,  como  resultado  da  firme  posição  inglesa  e  da 
Doutrina Monroe (1823). 10

32 Outras idéias 5
Subtotal Conhecimento 200

Expressão Escrita
A1 00
A2 03
A3 06
B1 00
B2 03
B3 06
C1 00
C2 03
C3 10
D1 00
D2 05
D3 08
D4 10

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido.

E1 12
E2 12
E3 12
E4 12

Subtotal Expressão escrita
TOTAL DE PONTOS PERDIDOS 80

GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0
GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

Valor máximo das 
questões

Grau bruto da questão
(escores)

Grau obtido
 na questão( escores)

Grau final (nota)

1ª Questão –  6,0 600
2ª Questão –  4,0 400

Grau final
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