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

HISTÓRIA

1ª QUESTÃO ( Valor 6,0 )

Analisar a projeção internacional dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, a 
partir  da 2ª Guerra Mundial, com base nos aspectos econômico, político e 
militar, concluindo sobre as razões para o incremento de um sentimento “ 
anti-americano”  no mundo globalizado.

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 )

Projeção após a Segunda Guerra Mundial
16 Consolidação  hegemônica 10

16 a No campo econômico:  a Conferência de  BRETTON WOODS  propiciou as 
condições  para  o  surgimento  da  potência  capitalista.  Plano 
MARSHALL

10

16b No campo militar: domínio da tecnologia nuclear 10
16c No campo político: Doutrina TRUMANN 10
17 A era de ouro do Capitalismo :  rápida recuperação dos países europeus, 

porém, os EUA   exportam seu padrão industrial e as transnacionais 
ao redor do mundo, particularmente na América Latina. 10

18 Ramos de produção: : disseminação dos métodos de organização produtiva 
definidos por Henry Ford.

10

19 Modelo de sociedade capitalista : influência do American way of life 10
20 Conflito ideológico: oposição do SOCIALISMO X CAPITALISMO. 10
21 O imperialismo americano:  o capitalismo das multinacionais 10

A Guerra Fria -
21 A bipolaridade : o confronto entre as duas superpotências 10
22 Atuação dos EUA

22a Político: disseminação do perigo da expansão comunista. 10
22b Econômico: apoio financeiro aos países europeus 10



22c Militar : estabelecimento de alianças ( OTAN) 10
Acontecimentos marcantes 

23 Década 40-60: Macartismo, Guerra da Coréia(1953) e crise dos mísseis em 
CUBA (1962) 15

24 Década 60-70:  a coexistência pacífica e a détente , marcam  as relações 
entre as superpotências. Guerra do Vietnã. Atuação na  América Latina. 15

28 Década 80: Invasão de Granada e apoio aos “contras “ da Nicarágua. Crise 
no Oriente Médio. Governo REAGAN: projeto guerra nas estrelas, aliado às 
aberturas política e econômica na URSS ( Governo GORBATCHEV).Queda 
do muro de Berlim (1989). 20

29 Década 90: Nova ordem mundial. Intervenções militares. 15
30 Século XXI : Terrorismo e  ações após o 11 Set  2001. Intervenções 

militares. Doutrina BUSH : guerra preventiva. 15
31 Outras idéias 10

Sentimento   “anti-americano ” -
32 Enfraquecimento da ONU. 10
33 Supremacia militar e econômica. 10
34 Doutrina da guerra preventiva. 10
35 Intervenções armadas sem respaldo da ONU 10
36 Pressões econômicas:  movimentos anti-globalização. 10
37 Choque religioso: ação do Islamismo 10
38 Apoio político às ações israelensses  nos territórios ocupados  na Palestina. 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 ( Valor 4,0 )

Explicar  o  processo de formação dos  países africanos  de língua 
portuguesa,  ANGOLA  e  MOÇAMBIQUE,  destacando  os   fatores  que 
propiciaram  o rompimento com o sistema colonial português.

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)

Processo de formação dos países africanos
09 Conferência de Berlim: corrida geral para a África, sua conquista e , partilha 

e efetiva colonização.     10
10 Imperialismo  Colonial:  princípios  econômico,  estratégia  e  poder, 

nacionalista de prestígio e religioso cristão. 10
11 Após  a  1ª  GM  : perda  da  hegemonia  européia.  Princípio  da 

autodeterminação ( Pres WILSON, na Conferência de Versalhes) 10
12 Declínio das grandes potências  européias (nações colonialistas). 10
13 Surgimento dos EUA e da URSS ( nações anticolonialistas ) 10
14 Colonialismo X Anticolonialismo: surgimento do “ pan-africanismo”. 5
15 Proliferação  de  Congressos,  Conferências  e  reuniões,  tais  como:  os 

Congressos “Pan-Africanos”  e  da Internacional Comunista (1919-
1923).

10

16 Ao término da 2ª GM: revolução política no continente africano 5
17 Carta de São Francisco : “ direito dos povos de se auto-governarem...” 10
18 Apoio da URSS e EUA : emancipação 10
19 Guerra Fria: atuação das potências (URSS e EUA) 10
20 Expansão das idéias socialistas 10
21 Necessidade de novos  mercados consumidores 5
22 Atuação das igrejas cristãs 5
23 Outras idéias 5

Províncias ultramarinas - Sistema colonial português -
24 Governo de Salazar: energia e disciplina 10

24a Promulgação da Ata Colonial: produção de matérias-primas, mercados para 
a indústria portuguesa e espaço vital . 5

24b Transformação das colônias em Províncias Ultramarinas e admissão na 
ONU ( reconhecimento jurídico internacional) 5

24 c 1960:  início  da  guerra  de  independência.  Atuação  da  Conferência  das 
Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas (CONP) com 
apoio da Organização da Unidade Africana (OUA) 10

25 Governo de Marcelo Caetano : manutenção das províncias ultramarinas. 10
26 Surgimento dos movimentos de libertação: FRELIMO, UNITA e MPLA, 

dentre outros. 10
27 Queda  do  regime  salazarista:  Revolução  dos  Cravos  (25  Abr  1974). 

Desencadeamento dos movimentos de independência. 10



28 Governo de Mário Soares: acordos para a independência (1975) 10
29 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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