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CPS 
CP/ECEME - 2010 

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
HISTÓRIA 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
Analisar a disputa pela hegemonia na Ásia Central entre EUA, Rússia e China, a partir do ano 2000 até 

os dias atuais. 
 1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 10  

M2 Delimitação do espaço. 5  

M3                                     Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  
M4 Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 20  
De forma dedutiva. 20 
Limitando-se a resumir. 10 

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais. 0 

 

Totalmente. 15 
Digressão de até 3 ideias. 5 M9 

Atendimento das 
condicionantes do 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias. 0 

 

Totalmente. 15 
Até 3 incidências sem ligação. 5 M10 Análise das ideias com 

ligação de causa e efeito. 
Mais de 3 incidências sem ligação. 0 

 

Totalmente. 10 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Divisão do todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com o 

todo. 0 

 

 

 PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 M12                                  Retomada da ideia central. 10  

 Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10 

 Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-se 
a resumir. 

5 

 

M13 

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese. 0 

 

 M14 Atendimento à imposição do problema. 10  

 Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no 
desenvolvimento. 

10 

 Na conclusão, pelo menos uma das ideias não tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5 

 

M15 

Conclusão apenas 
sob aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). 
Na conclusão, mais de uma ideia não tem 

suporte na introdução ou no desenvolvimento. 
0 

 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20  

 Subtotal – MÉTODO 180  

Aluno Nº 
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2. CONHECIMENTO 
TOTAL: 300 (trezentos) escores 

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

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 
 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, 
devendo defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, no limite do estabelecido para 
“ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até esse limite).  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C1 Ásia Central: o fim da União Soviética e o nascimento de Estados 
soberanos na região. 10 

 

C2 A questão dos recursos naturais (gás e petróleo) e os interesses das 
potências. 10 

 

C3 A instabilidade regional: regimes autoritários, grupos nacionalistas e 
movimentos terroristas. 10 

 

 
 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 a. EUA e Ásia Central   

C5 Os ataques de 11 de Setembro de 2001 e a invasão do Afeganistão. 10  

C6 A implantação de bases militares dos EUA nos países da região: 
Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. 

5  

C7 
O fornecimento de material militar e treinamento americano para as 
forças militares dos Estados centro-asiáticos no contexto da “Guerra 
contra o Terrorismo” e o combate ao Talibã no Afeganistão. 

5  

C8 A presença de forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN) na região. 10  

C9 

Os investimentos econômicos dos EUA na região e o estímulo à 
construção de gasodutos como o “BTC” (Baku-Tbilisi-Ceyhan) e o 
“BTE” (Baku-Tbilisi-Erzurum), diminuindo a influência russa na região 
e escoando o gás e o petróleo da região direto para o Ocidente. 

10  

C10 
A política dos EUA de “contenção” da Rússia com apoio da União 
Europeia, que visa diminuir a dependência dos russos principalmente 
quanto ao gás. 

10  

C11 
Os tratados bilaterais dos EUA com os Estados da região, visando 
colocá-los sob a influência americana, contendo os movimentos 
russos e chineses. 

10  

C12 A aliança com o Paquistão e a estratégia de isolamento do Irã. 10  

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 Conclusão Parcial   

C14 A projeção dos EUA na Ásia Central. 10  

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 b. Rússia e Ásia Central   

C16 
A presença militar russa em diversos países da região: Quirguistão,  
Tajiquistão e no Uzbequistão e o tratado de defesa bilateral com o 
Cazaquistão. 

5  

C17 
A proximidade física da Rússia, com fronteiras com diversos países 
da região e a presença de grandes contingentes militares russos na 
fronteira centro-asiática.  

5  

C18 

As organizações multilaterais pós-soviéticas: Comunidade dos 
Estados Independentes (CEI) e a Comunidade Econômica Eurasiática 
(CEE) como maneiras da Rússia manter controle e influência sobre a 
economia e segurança dos Estados da região. 

10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C19 Os investimentos russos na infraestrutura dos países e as normas 
flexíveis da CEE, menos exigentes que o FMI e os EUA. 10  
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C20 
A influência russa sobre o setor de energia dos países centro-
asiáticos, visando impedir a relação direta destes com os EUA e 
União Europeia. 

10  

C21 O apoio de Moscou aos sistemas políticos ditatoriais da região, com o 
estabelecimento de laços diretos com os líderes da região. 10  

C22 
A “política dúbia” da Rússia para a região: apoio a governos e 
movimentos muitas vezes rivais entre si. 10  

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 Conclusão Parcial   

C24 A Rússia e a luta para manter-se hegemônica na região. 10  

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 c. China e Ásia Central   

C26 
A necessidade de suprimentos de recursos naturais e energéticos para 
manter o crescimento econômico e as fartas reservas da Ásia Central 
como foco de interesse da China na região. 

10  

C27 

A Organização para Cooperação de Shangai (OCS), fundada pela 
China, tendo como membros os Estados centro-asiáticos e a Rússia: 
iniciativa no campo da segurança e luta contra o terrorismo, mas 
também estabeleceu parceiras comerciais entre os países-membros. 

10  

C28 

A OCS, bloco energético-financeiro como forma de oposição econômica a 
presença dos EUA na Ásia Central, construindo oleodutos e obtendo 
contratos de exploração dos recursos naturais que suprem as demandas de 
seus membros, especialmente as chinesas. 

10  

C29 
A não-interferência de Pequim nos assuntos internos (como sistema 
político e direitos humanos) dos Estados centro-asiáticos, em 
contraponto com as tendências “democratizantes” dos EUA. 

10  

C30 A aproximação da China com o Irã e outros regimes politicamente 
fechados da região por meio de acordos bilaterais. 10  

C31 

O financiamento chinês ao combate dos movimentos islâmicos 
fundamentalistas e terroristas da Ásia Central para evitar que estes 
tenham contato com os separatistas da etnia uigur na província de 
Xinjiang, também islâmicos.  

5  

C32 A construção de gasodutos e oleodutos visando levar o petróleo e o 
gás do Mar Cáspio para a China, por via da província de Xinjiang. 10  

C33 A presença cada vez maior de investidores chineses na região, com 
vultosas quantias sendo investidas nos Estados centro-asiáticos. 

5  

C34 
O temor de uma expansão territorial chinesa, face à enormidade da 
população da China em contraponto as esparsas populações dos 
países da Ásia Central. 

10  

C35 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 Conclusão Parcial   

C36 A ascensão da China na Ásia Central. 10  

C37 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C38 O novo “Grande Jogo”: a disputa entre EUA, Rússia e China pela Ásia 
Central, as crises e as possibilidades de conflitos entre as potências. 10  

C39 A questão dos recursos naturais da região e seu potencial econômico.  10  

C40 
A instabilidade política (movimentos terroristas, ditaduras e guerras) 
da região e a ação das potências. 10  

 
Conclusão 

 
Algumas ideias 

C41 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300  
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3. EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM 
CONSIDERADOS 

ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 

A1 0 (1) 
A2 5 (A) COERÊNCIA  
A3 10 (2) 

 

B1 0 (1) 
B2 15 (B) CLAREZA  
B3 30 (2) 

 

C1 0 (1) 
C2 5 (C) OBJETIVIDADE  

C3 10 (2) 
 

D1 0 (1) 
D2 10 
D3 20 

(D) COESÃO  

D4 30 (2) 

 

E1 10 (4)  
E2 10 (4)  
E3 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4 10 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120  

OBS:  (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do 
item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro. 
  

RESULTADO DA QUESTÃO   

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 
  Apresentar os fatos que levaram a eclosão da Revolução de 31 de março de 1964. 

1. MÉTODO 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 5  
M2 Delimitação do espaço. 5  
M3                                        Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5   

M4 
Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  
M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15  
Em todas as premissas. 15 

Não apresentou até 3 premissas. 5 

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 
M8 

Apresentação das 
premissas segundo as 
condicionantes (ligação 

de causa e efeito) 
Não apresentou mais de 3 premissas. 

0 
 

Todas. 15 
4. 5 
3. 3 
2. 2 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

 
 
M9 

 
 

Identificação das 
premissas. 

1. 1 

 

Subtotal – MÉTODO 80  
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2. CONHECIMENTO 
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores 

- 170 (cento e setenta) escores atribuídos para ideias essenciais 
- 70 (setenta) escores atribuídos para ideias complementares 

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C1 Situação instável do Brasil nos campos político, econômico e social. 10  

C2 Aumento das atividades do Partido Comunista Brasileiro (PCB), 
particularmente após a renúncia de Jânio Quadros. 20 

 

C3 Posição ambígua do Presidente João Goulart, apoiando o PCB. 10  

C4 Influência da Guerra Fria na América Latina – bipolaridade. 10  

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO 
ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C6 Fruto da Intentona Comunista de 1935, os militares estavam atentos à 
tentativa de implantação do regime comunista, nos idos de 1963.  10 

 

C7 

As lideranças atuantes no campo político: os                         
Governadores Carlos Lacerda (GB), Magalhães Pinto (MG), Ademar de 
Barros (SP), o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o clero reagiram 
contra as atividades comunistas. 

10 

 

C8 Falência da estrutura administrativa e militar do Governo João Goulart. 10  

C9 
Penetração ideológica no seio das Forças Armadas, notadamente nos 
escalões inferiores – Rebelião dos sargentos da FAB em Brasília em 
1963. 

10 
 

C10 Revolta dos Marinheiros em 1964 e o perdão do Presidente da 
República aos manifestantes.  10 

 

C11 O “Comício das Reformas” na Central do Brasil (13 de março de 1964), 
patrocinado pelo PCB, com forte conotação comunista. 20 

 

C12 
Marcha da Família com Deus pela Liberdade – 19 de março de 1964. 
Resposta da população civil exigindo o restabelecimento da ordem e 
dos valores cívicos ameaçados. 

10 
 

C13 Deterioração dos princípios de disciplina e hierarquia nas Forças 
Armadas. 10 

 

C14 
Assembleia dos sargentos na sede do Automóvel Clube do Rio de 
Janeiro, com a presença do Presidente João Goulart, que no seu 
discurso incitava à indisciplina (30 de março de 1964). 

10 

 

C15 Agitação no meio rural através das “Ligas Camponesas”. 10  

C16 Crescente influência de Cuba na disseminação da ideologia comunista 
na América Latina. 10 

 

C17 
Unidade de pensamento dos militares contra a ideologia comunista – 
intensificação da instrução de Movimento Comunista Internacional no 
Exército Brasileiro. 

10 
 

C18 Liberdade de imprensa – contrária aos atos do Presidente da República. 10  

C19 
Influência da Diretriz do Chefe do EME expedida dias antes da eclosão 
da Revolução – “Exército comprometido com a Nação e não com o 
Governo”. 

10 
 

C20 Greves generalizadas com paralisação dos serviços públicos. 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 
 

C21 Movimento de esquerda na tentativa de implantar o comunismo. 10  



 6 

C22 Discursos de Luís Carlos Prestes anunciando a proximidade da 
Revolução que implantaria o comunismo no Brasil. 10 

 

C23 Reformas de Base do Presidente provocando insatisfação no meio 
empresarial. 10 

 

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

PARÂMETRO             ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 

A1 0 (1) 
A2 5 (A) COERÊNCIA  
A3 10 (2) 

 

B1 0 (1) 
B2 5 (B) CLAREZA  
B3 10 (2) 

 

C1 0 (1) 
C2 5 (C) OBJETIVIDADE  

C3 10 (2) 

 

D1 0 (1) 
D2 5 
D3 8 

(D) COESÃO  

D4 10 (2) 

 

E1 10 (4)  
E2 10 (4)  
E3 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4 10 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80  

OBS:  (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação 
do item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro. 

 

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   

TOTAL – 10 1000   
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO 
 

 
OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


