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HISTÓRIA

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

Comparar o processo de independência das colônias espanholas na América do Sul 
com o das províncias ultramarinas portuguesas na África, à luz das influências externas 
(inclusive das metrópoles), concluindo sobre seus possíveis reflexos sobre o atual nível de 
desenvolvimento dessas nações. 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs
MÉTODO

Interpretação
M01 Compreensão do nível de desempenho exigido 15

M02 Análise do objeto correto 20

Introdução
M03 Abordagem da idéia central 06

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 06

M05 Outras idéias complementares 04

M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 04

M07 Ligação com o Desenvolvimento 05

Desenvolvimento
M08 Dividiu o todo em partes coerentes 10

M09 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à 
condicionante da servidão (SFC)

20

M10 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC) 05

M11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 10

M12 Elaborou as conclusões parciais 20

Conclusão
M13 Retomou o tema central 05

M14 Síntese (idéias coerentes com as CP) 30

M15 Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão) 10

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo 10

Subtotal – Método 180
CONHECIMENTO (Algumas idéias)                                                               TOTAL 300 escores 

156 escores atribuídos para idéias essenciais
144 escores atribuídos a critério do oficial encarregado da correção                                    

Introdução
C01 Idéias gerais do modelo colonial português na África 10
C02 Idéias gerais do modelo colonial espanhol na América do Sul 10
C03 Outras idéias julgadas pertinentes 

Desenvolvimento
Influências externas no processo de Independência das colônias ultramarinas  portuguesas 

C04 O momento europeu no pós II Guerra Mundial 10



Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs
MÉTODO

C05 A criação da Organização das Nações Unidas 

C06 Pressão das demais nações européias 10
C07 Necessidade de Portugal adequar-se às normas da Comunidade 

Econômica Européia
10

C08 Situação política em Portugal, influência da Revolução dos Cravos

C09 África  como  palco  da  disputa  durante  a  Guerra  Fria  –  Estados 
Unidos da América e União das Republicas Socialistas Soviéticas

C10 A interferência da África do Sul, da China e de Cuba no processo de 
Independência 

C11 Interesse de Portugal na manutenção do pacto colonial, preservando 
o mercado, consumidor e fornecedor, cativo nas colônias

C12 A independência das demais nações da África

C13 A mobilização de refugiados nas diversas partes  do mundo,  com 
vistas a organizar as lutas pela independência e o surgimento de 
lideres 

C14 Forma violenta como Portugal tentou sufocar os movimentos de 
libertação e o conseqüente afastamento das novas nações da 
antiga metrópole

10

C15 Outras idéias julgadas pertinentes

C16 CP:Idéias gerais sobre o processo e idéias que caracterizem os 
reflexos  das  diversas  influências  externas  sobre  as  novas 
nações e  sobre  as  lideranças,  destacar  os diferentes grupos 
que  se  formaram  em  função  das  disputas   ideológicas 
envolvidas  e que permitam atender à conclusão imposta.

18

Influências externas no processo de Independência das colônias Espanholas na América do Sul 

C17 O momento europeu após a derrota de Napoleão 10
  C18 A tentativa  dos  países  absolutistas  de reverterem o  processo  de 

independência na América, com a formação da Santa Aliança

C19 Crescente desprestígio da Espanha 10
C20 A  interferência de Portugal com a ocupação do Uruguai por ordem 

de D João VI, retardando a independência daquele país

C21 A  doutrina  Monroe  e  o  apoio  dos  EUA  aos  movimentos 
emancipacionistas

C22 A tentativa inglesa de apossar-se da região do Rio da Prata, o 
que provocou a reação dos colonos que saíram vitoriosos e se 
sentiram  motivados  para  lutar  contra  a  Espanha,  com 
surgimento  de  lideres  capazes  de  conduzir  o  processo  de 
emancipação

10

C23 Grande distancia entre as colônias e a Espanha, o que dificultou a 
reação espanhola

C24 Necessidade  das  nações  européias  de  conquistar  novos 
mercados fornecedores de matéria  prima e  consumidores  de 
manufaturados

10

C25 A influência da independência  dos Estados Unidos da América, dos 
ideais da revolução francesa e do iluminismo



Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs
MÉTODO

C26 A  manutenção  dos  vínculos  entre  as  novas  nações  com  a 
Espanha  e  a  permanência   dos  laços  culturais,  inclusive  do 
idioma 

10

C27 Outras idéias julgadas pertinentes 

C28 CP:Idéias gerais sobre o processo e idéias que caracterizem os 
reflexos  das  diversas  influências  externas  sobre  as  novas 
nações e sobre as lideranças,  destacar a  formação européia 
das lideranças envolvidas  e que permitam atender à conclusão 
imposta.

18

Comparação dos dois processos (uma solução)

C29 A  influência  dos  acontecimentos  europeus  e  dos  EUA  em 
ambos os processos,  com interferência  dos EUA e URSS no 
processo africano e suas conseqüências

10

C30 A  capacidade/incapacidade   das  metrópoles  de  combater  os 
movimentos de libertação

C31 A necessidade de expandir os mercados

C32 A forte influência da cultura ocidental na formação das nações 
americanas,  ao  contrário  do  ocorrido  na  África  e  suas 
conseqüências

10

C33 As lideranças e ideologias envolvidas nos processos

C34 A manutenção dos vínculos com as antigas metrópoles (ruptura 
e retirada massiva dos colonizadores e seus investimentos) 

10

C35 Outras idéias julgadas pertinentes 

C36 CP:  Idéias  que  caracterizem  as  influencias  havidas  nos 
processos  e a situação existente após a independência

18

Conclusão
C37 O atual nível de desenvolvimento das duas regiões 10
C38 A  manutenção/desarticulação  da  cadeia  produtiva   e 

fuga/atração de investimentos   
10

C39 Experiência  para  governar  os  países  e  existência  de  grupos 
antagônicos 

10

C40 Outras idéias julgadas pertinentes 10
C41 Manutenção da influencia externa após a emancipação e seus 

reflexos sobre o atual nível de desenvolvimento das nações
10

Subtotal – Conhecimento 300
EXPRESSÃO ESCRITA

Coerência
A1 00
A2 05
A3 10

Clareza
B1 00
B2 05
B3 10

Objetividade
C1 00
C2 05
C3 10



Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs
MÉTODO

Coesão

D1 00
D2 05
D3 08
D4 10

Ortografia E1 20
Pontuação E2 20

Concordância E3 20
Regência E4 20

Subtotal - Expressão escrita 120
RESULTADO QUESTÃO

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

OBSERVAÇÕES: 
1. A  solução  apresentada  é  uma  das  possíveis  para  solucionar  questões  no  ND 

analise/comparar.
2. Os  fatores  políticos,  militares,  econômicos  e  psicossociais,  foram  os  fatores  de 

comparação utilizados para selecionar as idéias julgadas pertinentes.

          
2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Explicar a situação atual da mediterraneidade da Bolívia.

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs
MÉTODO

Interpretação
M01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10

M02 Explicar o objeto correto 10

Introdução

M03 Abordagem da idéia central 05

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 05

M05 Outras idéias complementares 03

M06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 05

M07 Ligação com o Desenvolvimento 02

Desenvolvimento

M08 Dividiu o todo em partes coerentes 10

M09 Atendeu à condicionante de tempo e espaço 10

M10 Ordenação pela relevância das idéias (SFC) 10

M11 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito 10

Subtotal – Método 80
CONHECIMENTO (Algumas idéias)                                                           TOTAL 240 escores

75 escores atribuídos para idéias essenciais
165 escores atribuídos a critério do oficial encarregado da correção

Introdução
C01 O significado da mediterraneidade 15



Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs
MÉTODO

C02 A Guerra do Pacífico 1879-1884, o Pacto de Trégua de 1884 e o 
Tratado de 1904 e suas conseqüências;

C03 A Guerra do Chaco e sua relação com a mediterraneidade (busca de 
outro corredor comercial – Rio Paraguai)

C04 Outras idéias julgadas pertinentes

Desenvolvimento

Campo Político
C05 - Acabar com a mediterraneidade é Obj Nac Permanente da 

Bolívia
15

C06 -  Chile e Bolívia não tem relações diplomáticas, somente no nível 
CONSULAR.

C07 - Bolívia considera a mediterraneidade como um assunto multilateral 
para ser discutido e solucionado em organismos internacionais,.

C08 -  Chile  considera  a  mediterraneidade  boliviana,  dentro  de  sua 
política  exterior,  como uma tema bilateral,  sob o  qual  já  existem 
acordos e tratados firmados.

C09 - Existência de trabalhos conjuntos (Chile e Bolívia) de infraestrutura 
na região norte do Chile.

C10 -  Desejo  boliviano  de  obter  uma  livre  saída  ao  mar,  própria  e 
soberana

C11 - Possíveis soluções chilenas: um enclave, um comodato ou uma 
zona franca, porém todas as opções sem ceder soberania.

C12 - No caso de um eventual entendimento entre Bolívia e Chile com 
uma saída pelo território de  Arica, o Peru teria que ser consultado 
antes  da  formalização de  qualquer  acordo,  conforme o  Protocolo 
complementar do Tratado de Lima (1929), entre o Peru e Chile.

Campo Econômico
C13 - As cláusulas do Tratado de 1904, asseguram o livre trânsito 

por território chileno das importações e exportações bolivianas, 
utilizando os portos de Arica e Antofagasta, sem pagamento de 
taxas  ou  impostos  e  com  autoridade  alfandegária,  ou  seja, 
órgãos  de  fiscalização  bolivianos  funcionam  nos  portos 
chilenos.

15

C14 -  Integração física por ferrovia e por estradas com elevado trânsito 
de veículos e cargas.

C15 - A existência do oleoduto ligando a Bolívia ao porto de Arica, com 
facilidades de armazenamento nesta cidade.

C16 - Existe uma dependência econômica mútua entre Tacna (Peru) e 
Arica  (Chile),  impondo  a  incorporação  de  novas  e  específicas 
regulamentações para a participação boliviana no setor.

C17 - A Política de Governo na Bolívia é não exportar gás natural para o 
Chile,  em  resposta  à  indiferença  chilena  quanto  a  questão  da 
mediterraneidade.

Campo Psicossocial
C18 - Percepção da população boliviana de que a meditarraneidade 

é a grande causa de seu atraso econômico.
15

Campo Militar

http://es.wikipedia.org/wiki/Arica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lima


Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs
MÉTODO

C19 -  Situação  conflitiva  latente,  que  gera  uma  percepção  de 
insegurança,  ocasionando  uma  priorização  nos  recursos  de 
defesa, prinicipalmente do Chile, para a região. 

15

C20 Outras idéias julgadas pertinentes

Subtotal – Conhecimento 240
EXPRESSÃO ESCRITA

Coerência
A1 00
A2 05
A3 10

Clareza
B1 00
B2 05
B3 10

Objetividade
C1 00
C2 05
C3 10

Coesão

D1 00
D2 05
D3 08
D4 10

Ortografia E1 10
Pontuação E2 10

Concordância E3 10
Regência E4 10

Subtotal – Expressão escrita 80
RESULTADO QUESTÃO

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

OBSERVAÇÕES: 
1. A solução esta sendo apresentada utilizando as expressões do poder como critério para a 

ordenação das idéias. Para a redação da solução, não é necessário destacar esse critério 
(uso de titulação). 

RESULTADO FINAL 

Valor máximo das 
questões

GRAU BRUTO DA 
QUESTÃO
(escores)

GRAU OBTIDO NA 
QUESTÃO
(escores)

GRAU OBTIDO NA 
QUESTÃO

(nota)
1ª Questão – 6,0 600
2ª Questão – 4,0 400

GRAU FINAL DA AVALIAÇÃO
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