
CP/CAEM/2004 - 2ª AVALIAÇÂO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA
1ª QUESTÃO ( Valor 4,0 )

Analisar  a  evolução  política  dos  países  hispano-americanos, 
componentes da Bacia do Prata, destacando os fatores determinantes da 
busca constante do BRASIL e da ARGENTINA pela  liderança regional.

Item Aspectos a serem considerados Escores Escores
Método

Interpretação
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 25
02 Análise do objeto correto 10
03 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. 05

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 10
08 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à imposição do 

pedido (destacando) 
10

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

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

Subtotal Método 120
Conhecimento (idéias gerais)

Primeira fase: organização dos estados  (1826 – 1870)
16 Traços comuns da herança colonial -

16a   - Choque entre as idéias novas ( liberdade, noção social, direitos) oriundas 
da Inglaterra e França, com a realidade político-social existente. 10

16b  -  O regime republicano presidencialista  ,  inspirado nas instituições norte-
americanas. 10

16c   -  Maioria  dos  governantes  com  origem  no  patriciado  urbano  ou  no 
caudilhismo rural, com predomínio da força militar. 10

17 Evolução política de cada Nação : Paraguai,Argentina e Uruguai. 15
Segunda fase:  a era do progresso econômico e da consolidação das 

instituições políticas (1870-1930)
-

18 Características gerais -
18a   - Influência  dos imigrantes  e consórcios estrangeiros na economia local,  

com atritos  nacionalistas (xenofobia). 10
18b   - Surgimento da classe média, com ativa participação  na vida política. 10
18c   - Transformação de parcela da população em proletariado urbano, com a 

sua organização em associações de classe.
10

18d  -  Crescente  profissionalização  das  Forças  Armadas  ,  com   a   sua  
conscientização como Instituição de Segurança Nacional.

5

19 Evolução política de cada Nação : Paraguai,Argentina e Uruguai. 15
Terceira fase:  a fase contemporânea (1930-2004) -

20  Tendências atuais -
20a    - Atuação das classes médias 5



20b    - As tendências nacionalistas  e a infiltração comunista 10
20 c    - A presença militar na vida política. 5
21 As afinidades entre os países hispano-americanos -

21a   - A “ hispanidade” e os cultos comuns aos heróis nacionais 10
21b   - Os laços criados pelo Vice-Reinado do Prata 5
21c   - O surgimento dos blocos econômicos 10
22  Os antagonismos entre os Países Sul-Americanos de origem espanhola -

22a   - Antagonismos entre Paraguai x Bolívia 5
22b   - Antagonismos entre Uruguai x Argentina e Argentina x Chile 5

Fatores determinantes -
23 Questões platinas : Banda Oriental  (1830) 10
24 Litígios fronteiriços na Bacia do Prata, após a Guerra da Tríplice Aliança 10
25 Posicionamento  em relação aos conflitos mundiais 10
26 Adoção de políticas regionais : disputa  ITAIPU X CORPUS 5
27 Surgimento da nova ordem mundial e a globalização 5
28 Atuação no cenário internacional 5
29 Outras idéias 5

Subtotal Conhecimento 200
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 10
E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 80
GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO



2ª QUESTÃO – ( Valor 3,0 )

         Do  estudo dos conflitos entre as nações hispano-sul-americanas, 
apresentar as causas da Guerra do Pacífico e  suas conseqüências sobre o 
relacionamento entre os países envolvidos.

Item Aspectos a serem considerados Escores Escores
Método

Interpretação
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 20
02 Mostrar o objeto correto 10

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 10

Subtotal Método 80
Conhecimento (algumas idéias)

Causas – Guerra do Pacífico
09 Questões de limites entre o Chile e a Bolívia.. 10
10 Descoberta de guano, da prata e do salitre nas áreas litigiosas. 10
11 Competitividade entre o guano e o salitre chileno  no mercado internacional. 10
12 Incapacidade  da  Bolívia   de  explorar  as  riquezas  em  seus  territórios, 

permitindo amplas concessões para exploração pelo Chile. 10
13 Violação de Tratados e Convênios pela Bolívia, ocasionando a interferência 

direta  do governo chileno. 10
14 Ocupação de Antofagasta pelas forças terrestres chilenas. 10
15 Operações navais: bloqueio naval de Tocopilla e Cobija. 10
16 Outras idéias 5

Conseqüências – Guerra do Pacífico
17 Chile

         17a Incorporação ao território chileno da Província peruana de Tarapacá e de 
área do Deserto de Atacama . 10

17b Liderança mundial na produção de fertilizantes naturais , de prata , de cobre 
e de iodo, consolidando as bases de sua economia. 10

17c Surgimento como potência  militar do Pacífico e manutenção de ampla 
superioridade naval nesse litoral. 10

18 Peru
18a Perda da Província de Tarapacá  e de seu potencial econômico, associada 

aos  prejuízos  na  guerra  ,  propiciaram   uma  instabilidade  política  e 
econômica. 10

18b Perda da liderança política e militar  no Pacífico, com sérias tensões 
diplomáticas com o Chile . 10

19 Bolívia
19a Perda  de  uma saída  para  o  mar,  ao  ceder  ao  ultimatum  chileno  para 

entregar a Província costeira do Deserto de Atacama ( mediterraneidade). 10
19b Tratado de Paz e Amizade: a Bolívia  reconhece definitivamente a cessão 

de parte  de seu  território,  com base na construção da estrada  de ferro 
Arica-La Paz. 10

20 Outras idéias 5
Subtotal Conhecimento 140



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 10
E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 80
GRAU BRUTO MÁXIMO 300 3,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

3ª QUESTÃO – ( Valor 3,0 )

“ A América Latina  é uma região privilegiada do mundo, dotada  
de  recursos  abundantes   em  relação  à  população.  Enfrenta  poucos  conflitos  
étnicos ou religiosos e está longe das áreas principais de tensão internacional.”

                 (NORMAN GALL, Revista VEJA, 07 Abr 2004, página 77)

         À luz do estudo das  áreas de fricção política existentes na 
América do Sul, justificar a assertiva acima.

Item Aspectos a serem considerados Escores Escores
Método

Interpretação
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 20
02 Mostrar o objeto correto 10

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 10

Subtotal Método 80
Conhecimento (algumas idéias)

09 Fronteira VENEZUELA – COLÔMBIA:  questão Guavira – Zulia. Posição 
dos envolvidos. Situação atual. 15

10 Fronteira GUIANA INGLESA -VENEZUELA:  questão Guiana Essequibo. 
Posição dos envolvidos. Situação atual. 15

11 Fronteira  EQUADOR-PERU  :  Protocolo  do  Rio  de  Janeiro  (1941)  e 
choques armados. Posição dos envolvidos. Situação atual. 15



12 Contencioso  BOLÍVIA-CHILE-PERU:  questão  de  Arica.  Posição  dos 
envolvidos. Situação atual. 20

13 Fronteira  BOLÍVIA-PARAGUAI:  questão  do  Chaco Boreal.  Posição  dos 
envolvidos. Situação atual. 15

14 Conflito ARGENTINA-INGLATERRA: Malvinas ou Falklands. Posição dos 
envolvidos. Situação atual. 15

15 Contencioso ARGENTINA-URUGUAI: questão da Ilha de Martín García. 
Posição dos envolvidos. Situação atual. 15

16 Contencioso ARGENTINA-CHILE: questão do Canal de  Beagle. Arbítrio 
papal (1985) e posição dos envolvidos. Situação atual. 15

17 Aproximação dos países  do Cone Sul com os  Países Andinos: setores 
militar e científico-tecnológico (cooperação).  15

18 Outras idéias 10
Subtotal Conhecimento 140

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 10
E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 80
GRAU BRUTO MÁXIMO 300 3,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

Valor máximo das 
questões

Grau bruto da questão
(escores)

Grau obtido
 na questão( escores)

Grau final (nota)

1ª Questão –  4,0 400
2ª Questão –  3,0 300
3ª Questão –  3,0 300

Grau final
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