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HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
Analisar os fatores políticos e econômicos que contribuíram para transformar os Estados Unidos da 
América em uma das maiores nações do mundo, no período do final da Guerra Civil Americana (1865) até o 
final da 1ª Guerra Mundial (1918). 

 
Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 180 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 15  

M02 Estudo do objeto correto. 20  

Introdução 

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. 10  

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. 05  

Subtotal - Método 180  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL:  300 (trezentos) escores 

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para idéias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para idéias complementares 

50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas* 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não 
constam do barema, devendo definí-las como essenciais ou complementares, e atribuir um 
valor a elas, no limite do estabelecido para “ idéias novas”  (somente computar se o aluno 

obtiver menos de 300 escores e até esse limite). 



Introdução 

C01 Periodização da Guerra Civil americana e 1ª Guerra Mundial. 10  

C02 Motivos das guerras. 02  

C03 Partes envolvidas e capacidade de mobilização de meios  das partes. 03  

C04 Novas idéias.. 05  

Desenvolvimento 

Fatores Políticos 

C05 

A vitória do Norte na Guerra da Secessão, consagrou a hegemonia da 
União. A civilização saída da Nova Inglaterra, puritana, igualitária, 
democrática, predominantemente, urbana e industrial, triunfou sobre a 
civilização agrária, escravocrata, marcadamente rural e aristocrática 
do Sul. 

10 

 

C06 Doutrina Monroe e liderança no continente americano. 10 
 

 

C07 
Guerra contra Espanha, caracterizando a primeira ação dos EUA 
como nação livre em um conflito contra um país europeu, com a 
intervenção em Cuba. 

03 
 

C08 ¨Intervenções humanitárias¨, segundo o presidente Mc Kinley. 02  

C09 

Reorganização do estado Americano pelas reformas introduzidas por 
Roosevelt. Reformulação da política nacional visando a levar o Estado 
a intervir nas questões econômicas, no início da década. Eficiência 
administrativa do Estado. Fortalecimento do serviço público. 
Modernização do Exército e da Marinha. 

10 

 

C10 Diplomacia do dólar do presidente William H Taft. 03  

C11 Isolacionismo face aos problemas europeus no início do século XX. 05  

C12 Política do presidente Wilson com a chamada proposta humanista. 10  

C13 

Doutrina reformista, de Wilson, de regeneração nacional, paz mundial 
e missão pedagógica entre os pobres e países atrasados. Revisão 
das tarifas alfandegárias. Regulamentação do sistema bancário. Apoio 
aos agricultores, facilitando o crédito. 

05 

 

C14 Reforço ao ¨Pan Americanismo¨ multilateral. 10  

C15 Intervenções de Wilson nas questões referentes à 1ª GM e na Guerra 
civil mexicana. 

03 
 

C16 Entrada na 1ª GM ao lado dos aliados. 10  

C17 Vitória na 1ª GM e projeção mundial. 03  

C18 Afastamento das questões  européias no pós 1ª GM. 03  

C19 Novas idéias.   

Conclusão Parcial 

C20 
Neste período, as ações políticas dos EUA passaram a ser balizadas 
pelo desenvolvimento econômico, buscando a sua promoção, a sua 
expansão e a sua regulação interna. 

10 
 

C21 Lideranças fortes foram determinantes para o desenvolvimento do 
país e para uma melhor distribuição de rendas. 

10 
 

C22 
Após a participação na 1ª GM, os EUA consolidaram sua posição de 
grande potência, porém hesitaram em assumir um papel mais 
expressivo de liderança mundial. 

10 
 



Fatores econômicos 

C23 Como conseqüência da Guerra da Secessão, a economia sulina, 
predominantemente agrária foi sendo reconstruída e industrializada. 10  

C24 

Adoção, no final do século XIX, da Política do Open Door (Porta 
Aberta), que visava a abertura de portas para o comércio e para os 
capitais americanos. Os excedentes de produção levaram a uma 
busca de mercados externos. Assim, a política externa dos EUA 
passou a ser oritentada para a expansão econômica do além-mar, 
sustentada e sempre crescente. 

02 

 

C25 Desenvolvimento econômico/industrial, entrada na Revolução 
Industrial. 10  

C26 
Após a Guerra Civil, a era dos excedentes foi acompanhada por uma 
expansão do mercado interno em detrimento do comércio externo, 
com o estabelecimento de tarifas protecionistas. 

02 
 

C27 Acumulação de capitais que serviram para alavancar o 
desenvolvimento. 02  

C28 Desenvolvimento tecnológico. 01  

C29 
Aumento rápido e contínuo da população dos EUA, principalmente 
devido a migração, com a aceleração do povoamento, o aumento da 
força de trabalho e do mercado consumidor interno. 

 
02 

 

C30 Formação de grandes concentrações urbanas em Nova Iorque e 
Chicago. 

02 
 

C31 Descoberta de ouro, prata e outros minerais no oeste. 02  

C32 
Entre 1860 e 1890, o PIB quadriplicou e a renda média duplicou. 
Entretanto, ocorreu a concentração de riquezas e do poder econômico 
em poucas mãos, favorecendo o surgimento de grandes corporações. 

 
03 

 

C33 Desenvolvimento da concentração bancária, acompanhando e 
estimulando o processo de expansão industrial. 

 
02 

 

C34 Reafirmação do ¨Destino manifesto¨ com a continuação da expansão 
territorial para oeste em busca de terras férteis. 10  

C35 
Construção de ferrovias e rodovias, além da utilização de vias fluviais 
penetrantes que permitiram a ocupação de novas fronteiras e 
escoamento da produção. 

05 
 

C36 Utilização de Cuba, Porto Rico e Filipinas como pontos de apoio para 
o comércio com a América Central e Ásia. 10  

C37 Empréstimos à França e Inglaterra para fazer face aos gastos na 1ª 
GM. 10  

C38 Fornecimento de materiais, equipamentos, armamentos e alimentos 
aos aliados na 1ª GM, auferindo lucros fabulosos durante o conflito. 10  

C39 Novas idéias   

Conclusão Parcial 

C40 Os EUA expandiram suas fronteiras e consolidaram a ocupação do 
território. 

08 
 

C41 
O americano, de explorador dos recursos naturais, passou a 
transformá-los economicamente em bens utilizáveis, levando o País a 
um surto industrial. 

08 
 

C42 A expansão que se seguiu à Guerra Civil foi motivada pela incremento 
do comércio e por um expressivo desenvolvimento tecnológico. 08  



 

C43 Os EUA utilizaram seu poderio econômico para garantir sua 
hegemonia, sem o embaraço do colonialismo tradicional. 08  

C44 O deslocamento da agricultura para a indústria reduziu a dependência 
da economia americana do mercado mundial. 

08  

Conclusão 

C45 Acúmulo de poupança interna. 10  

C46 Construção de uma Nação com instituições sólidas. 10  

C47 Existência de grande população e base territorial. 10  

C48 Consolidação da liderança nas Américas e no mundo. 10  

Subtotal – Conhecimento 300  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  120 escores 

ASPECTO Código ESPECIFICAÇÃO  

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00  

A2 Parcialmente compreensível. 05  
 
 

Coerência 
A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10  

B1 Pouco claro. 00  

B2 Falta de clareza em partes do texto. 15  Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 30  

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com 
divagações inúteis. 00 

 

C2 Parcialmente objetivo. 05  
Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10  

D1 Pouco coeso. 00  

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 05  

D3 Emprego parcial dos conectivos. 15  
Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado 
dos conectivos. 30  

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10  

Subtotal – Expressão Escrita 120  

RESULTADO DA QUESTÃO 

GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00 

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO        , 

 
 



2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar as causas e conseqüências da II Guerra Mundial. 
 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 80 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 05  

M02 Apresentar o objeto correto. 05  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 10  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 05  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M06 Ligação com o desenvolvimento. 10  

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 (duzentos e quarenta) escores 

                                 170 (cento e setenta) escores atribuídos para idéias essenciais 
                                   70 (setenta) escores atribuídos para idéias complementares 
                                   50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas* 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não constam 
do barema, devendo definí-las como essenciais ou complementares, e atribuir um valor a elas, no 
limite do estabelecido para “ idéias novas”  (somente computar se o aluno obtiver menos de 240 
escores e até esse limite). 

Introdução 

C01 Panorama do continente Europeu no entre guerras. 15  

C02 Potências beligerantes e grupos formados. 15  

Desenvolvimento 

a. Causas da 2ª Guerra Mundial 

C03 
Ressentimentos deixados pela Primeira Grande guerra (tensões 
econômicas e geopolíticas). 15 

 

C04 
Efeitos do Tratado de Versalhes, que não alcançou uma solução definitiva 
para a 1ª GM, bem como para a instituição da paz por meio da lei. 15 

 

C05 O agravante da Crise de 1929 para o aumento das tensões. 10  

C06 
Crescimento do totalitarismo para contrapor-se ao comunismo e ao 
socialismo, e como alternativa ao parlamentarismo. 15 

 



C07 Configuração de um novo mapa político da Europa. 02  

C08 Surgimento de ditadores na Europa: Mussolini e Hitler. 05  

C09 Surgimento e ascensão de partidos nacionalistas: Nazi-fascismo. 05  

C10 A questão dos Sudetos em relação a Alemanha. 05  

C11 Anexação da Áustria pela Alemanha nazista. 05  

C12 A Guerra Civil Espanhola e a participação alemã. 05  

C13 Expansionismo alemão, italiano e japonês. 15  

C14 O surgimento do Eixo. 15  

C15 
A Alemanha abandona as cláusulas do Tratado de Versalhes e dá início 
ao rearmamento aberto. 04 

 

C16 Fracasso da Liga das Nações. 10  

C17 O revanchismo histórico francês e alemão. 02  

C18 Inépcia da diplomacia dos aliados. 05  

C19 Isolacionismo dos EUA. 02  

C20 Pacto Germano-soviético. 02  

C21 Declínio do poder político e militar da Europa Ocidental no Mundo. 02  

C22 Invasão da Polônia por tropas alemãs. 15  

C23 Novas Idéias   

b. Conseqüências da 2ª Guerra Mundial 

C24 
EUA e URSS surgem como as 2 grandes potências mundiais 
(Bipolaridade). 05 

 

C25 Fim do Nazi-fascismo. 02  

C26 Divisão da Alemanha em zonas de influência. 02  

C27 Deslocamento das fronteiras polonesas para oeste em favor da URSS. 02  

C28 Divisão da Europa (Oriental e Ocidental)-Conferência de Yalta. 02  

C29 Expansão do comunismo sob controle da URSS. 02  



 

C30 Surgimento da Guerra Fria. Contenção da expansão socialista. 02  

C31 
Declínio dos impérios coloniais europeus e o surgimento de novas nações 
independentes na Ásia e África. 13 

 

C32 
Surgimento de uma corrida armamentista com a dissuasão nuclear e 
manutenção de contingentes militares na Europa. 05 

 

C33 
Criação da ONU sob controle dos cinco grandes (EUA, URSS, Inglaterra, 
China e França). 12 

 

C34 
Implementação do Plano Marshall (Programa de reconstrução da 
Inglaterra, Alemanha, França e outros países do oeste europeu). 05 

 

C35 
Formação de alianças militares: OTAN (capitalista) e do Pacto de Varsóvia 
(comunista). 02 

 

C36 
Formação de blocos econômicos: Mercado Comum Europeu (MCE) e 
Mercado Comum dos Países Socialistas (COMECON). 02 

 

C37 Novas idéias.   

Subtotal - Conhecimento 240  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  80 escores 

Aspecto COD Especificação  

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00  

A2 Parcialmente compreensível. 05  

 
 

Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10  

B1 Pouco claro. 00  

B2 Falta de clareza em partes do texto. 05  Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 10  

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações 
inúteis. 00  

C2 Parcialmente objetivo. 05  Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10  

D1 Pouco coeso. 00  

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 05  

D3 Emprego parcial dos conectivos. 08  
Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos 
conectivos. 10  



 
Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10  

Subtotal – Expressão Escrita 80  

RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

RESULTADO FINAL 

VALOR DAS 
QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão: 6,00 600   

2ª Questão: 4,00 400   

GRAU FINAL DA AVALIAÇÃO  
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