
 
CP/ECEME/2007 – 1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Em menos de cinqüenta anos, a Bolívia participou de dois conflitos externos, a 
Guerra do Pacífico (1879 – 1881) e a Guerra do Chaco (1932 – 1935), que de certa 
maneira envolveram questões relativas à posse de recursos minerais, resultando em 
importantes perdas territoriais que comprometeram significativamente a capacidade de 
desenvolvimento econômico e social da Nação. 

Nos dias atuais, em seu recente processo de estatização de recursos minerais, o 
governo boliviano utilizou seu exército nacional em ocupações de instalações de 
empresas estrangeiras.  

Analisar as conseqüências político-econômicas dos dois conflitos militares para a 
Bolívia, concluindo sobre a viabilidade do emprego do poder militar, por aquele governo, 
para a solução de questões relativas à política externa, advindas de seu processo de 
nacionalização de recursos minerais.  
 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 180 escores 

Interpretação  

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 15  

M02 Identificar o objeto do pedido corretamente. 20  

Introdu ção  

M03 Abordagem da idéia central. 05  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 05  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M06 Ligação com o desenvolvimento. 05  

Desenvolvimento 

M07 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M08 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à 
condicionante da servidão. 

20 
 

M09 Atendeu à condicionante de tempo e espaço. 10  

M10 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito. 10  

M11 Elaborou as conclusões parciais. 20  

Conclusão  

M12 Retomou o tema central. 05  

M13 Síntese (idéias coerentes com as CP). 20  



M14 Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão). 20  

M15 Elaborou o parágrafo conclusivo. 10  

Subtotal - Método 180  

CONHECIMENTO 
(Algumas idéias) 

                  TOTAL:  300 escores 
                                 230 escores atribuídos para idéias essenciais 
                                 70 escores atribuídos a critério do o ficial encarregado d a correção 

Introdu ção 

C01 Participantes da Guerra do Pacífico (Bolívia e Peru x Chile).  10  

C02 Participantes da Guerra do Chaco (Bolívia x Paraguai).  10  

C03 O atual process o de estatização do s recursos minerais pelo 
governo boliviano. 10  

C04 Outras idéias julgadas pertinentes.   

Desenvolvimento 

Guerra do Pacífico 

C05 Antecedente - Quádrupla Aliança (Chile, Bolívia, Peru e Equador) x 
Espanha. Produção de Guano.   

  

C06 Antecedente – Indefinição de fronteira oriunda do período colonial 
(Capitania Geral do Chile x Vice Reino do Peru). 

  

C07 Descoberta de Sali tre no li toral bo liviano (empregado na 
agricultura e produção de explosivos). 10  

C08 Exploração das riquezas bolivianas por empresários chilenos.   

C09 Acordo secreto entre Bolívia e Peru. 10  

C10 Aumento dos impostos sobre a atividade econômica dos chilenos 
no litoral boliviano.    

 
 

C11 Ocupação do li toral da Bolívia pelos chilenos (Porto de 
Antofagasta). Derrota bo liviana. 10  

C12 Entrada do Peru no conflito.   

C13 Vitória militar chilena no Mar.   

C14 Vitória militar chilena em Terra (Ocupação da cidade de Lima).   

C15 Conseqüência – Perda territorial (Antofagasta) pelos bo livianos 10  

C16 Conseqüência – Perda de saída marítima pelos bolivianos. 10  

C17 Conseqüência – Perda de região rica em minérios.   10  

C18 Conseqüência – Necess idade de acordos internacionais com 
outros países para a realização de comércio exterior. 30  

C19 Outras idéias julgadas pertinentes.   

C20 Conclusão Parcial – imposs ibili dade de a Bolívia alcançar seu 
ob jetivo po lítico com o emprego do vetor mili tar. 15  

Guerra do Chaco 

C21 Antecedente - importante região de criação de gado para o 
Paraguai. 

  

C22 Antecedente – presença de estradas de ferro paraguaias na região.   



C23 Antecedente - Baixa concentração populacional boliviana.   

C24 Antecedente - Necessidade boliviana de aumentar seu acesso à 
Bacia do Prata.  

 

C25 Antecedente - Necessidade de escoamento da produção petrolífera 
boliviana produzida pela Standard Oil (EUA). 

 
 

C26 Disputa da região devido à presunção da existência de 
petróleo. 10  

C27 Acesso a material bélico moderno por ambos contendores.   

C28 Necessidade de reforçar a identidade nacional devido a derrota em 
conflitos anteriores. 

 
 

C29 Disputa de interesses geopolíticos de Inglaterra e Estados Unidos 
tendo como pano de fundo a indústria do petróleo.  

  

C30 Guerra violenta em região inóspita (pouca água). 10  

C31 Emprego de armamento moderno (aviação, metralhadoras, etc).   

C32 Vitória do Paraguai. 10  

C33 Conseqüência - Perda territorial bo liviana. 10  

C34 
Conseqüência – Necess idade de reforçar os laços po líticos 
com outros países para garantir o escoamento de sua 
produ ção mineral. 

20 
 

C35 Conclusão Parcial – imposs ibili dade de a Bolívia alcançar seu 
ob jetivo po lítico com o emprego do vetor mili tar. 15  

C36 Outras idéias julgadas pertinentes.   

Conclusão 

C37 
Síntese das conclusões parciais abordando a imposs ibili dade 
de a Bolívia alcançar seu objetivo político com o emprego do 
vetor mili tar. 

20 
 

C38 Possibilidade (ou não) do processo de estatização de recursos 
minerais bolivianos ter reflexos no campo do poder militar. 

 
 

C39 

Possibilidade (ou não) da Bolívia receber o apoio político e/ou 
militar de outra nação para a solução de questões de política 
externa advindas de seu processo de nacionalização de recursos 
minerais.  

 

 

C40 Outras idéias julgadas pertinentes.   

Subtotal – Conh ecimento 300  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  120 escores 

A1 00  

A2 05   
Coerência 

A3 10  

B1 00  

B2 05  Clareza 

B3 10  



C1 00  

C2 05  Objetividade 

C3 10  

D1 00  

D2 05  

D3 08  

Coesão 

D4 10  

Ortografia E1 20  

Pontuação E2 20  

Concordância E3 20  

Regência E4 20  

Subtotal – Expressão Escrita 120  

RESULTADO DA QUESTÃO 

GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00 

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO  , 

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

No início do século XIX, os Estados Unidos da América (EUA) tinham uma base 
territorial restrita semelhante à conquistada na independência. Em 1900, os EUA eram o 
país com o quarto maior território do planeta.     

Apresentar os principais fatos históricos ocorridos no século XIX que concorreram 
para transformar os Estados Unidos da América em uma das maiores potências (política e 
econômica) do mundo no início do século XX. 
 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 80 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 10  

M02 Identificar o objeto do pedido corretamente. 10  

Introdu ção 

M03 Abordagem da idéia central. 05  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 05  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M06 Ligação com o desenvolvimento. 05  

Desenvolvimento 

M07 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M08 Atendeu à condicionante de tempo e espaço. 10  



M09 Ordenação pela relevância das idéias (SFC). 10  

M10 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito. 10  

Subtotal - Método 80  

CONHECIMENTO 
(Algumas idéias) 

                  TOTAL:  240 escores 
                                 160 escores atribuídos para idéias essenciais 
                                 80 escores atribuídos a critério do oficial encarregado d a correção 

Introdu ção 

C01 
Considerações gerais sobre a situação dos EUA  ao final do 
século XVIII ( independência, território, po líticas interna e 
externa). 

20 
 

C02 Outras idéias julgadas pertinentes.   

Desenvolvimento 

C03 Vitória na guerra contra a Ing laterra. 15  

C04 Consolidação da independência dos EUA.   

C05 Consolidação dos partidos políticos e da democracia.   

C06 Doutrina Monroe e aumento da influência dos EUA no 
continente americano. 15  

C07 Expansão territorial e chegada à costa oeste. 15  

C08 Intenso aumento da popu lação, imigrações. 15  

C09 Rápida integração dos imigrantes europeus inclusive participando 
do processo político. 

 
 

C10 Aumento das diferenças entre os estados do norte e os do sul – 
econômicas, sociais e políticas. 

 
 

C11 A luta ante escravagista, acordo do Mississipi.   

C12 Equilíbrio das po líticas adotadas, com alternância dos grupos 
no poder (hamil tonianos X jeffersoniamos). 15  

C13 Guerra da secessã o. 20  

C14 Desenvolvimento da infra-estrutura de transportes    

C15 
Surgimento e consolidação do p artido repub licano, 
identificado com a idéia do “ estado central “ , em oposição ao 
partido democrata.  

15 
 

C16 Estabilidade política, econômica e social.   

C17 Adoção de políticas para estruturação de forças armadas capazes 
de atuar em defesa dos interesses americanos.  

 
 

C18 Desenvolvimento indu strial e comercial, início do process o de 
concentração indu strial e formação de trustes. 15  

C19 Criação das condições para adoção da política do “big stick”.   

C20 Criação da União Pan Americana. 15  

C21 Outras idéias julgadas pertinentes.   

Subtotal - Conh ecimento 240  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  80 escores 



A1 00  

A2 05  
Coerência 

A3 10  

B1 00  

B2 05  Clareza 

B3 10  

C1 00  

C2 05  Objetividade 

C3 10  

D1 00  

D2 05  

D3 08  

Coesão 

D4 10  

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 10  

Subtotal – Expressão Escrita 80  

RESULTADO DA QUESTÃO 

GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,00 

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO  , 

RESULTADO FINAL 

Valor máximo das 
questões 

GRAU BRUTO DA 
QUESTÃO 
(escores) 

GRAU OBTIDO NA 
QUESTÃO 
(escores) 

GRAU OBTIDO NA 
QUESTÃO 

(nota) 

1ª Questão: 6,00 600  , 

2ª Questão: 4,00 400  , 

GRAU FINAL DA AVALIAÇÃO , 

 
Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


