
PEP/2006 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Comparar a evolução política dos países latinos da América do Sul com a evolução política 
dos Estados Unidos da América, a partir da década de 1930, concluindo sobre a possível 
participação de um país sul-americano como membro permanente do Conselho Segurança da ONU. 

 
 

Item Aspectos a serem considerados      obs 
Método 

 Interpretação 

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 

02 Análise do objeto correto 

 Introdução 

03 Abordagem da idéia central 

04 Delimitação do espaço e tempo (SFC) 

05 Outras idéias complementares 

06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 

07 Ligação com o desenvolvimento 

 Desenvolvimento 

08 Elaborou as conclusões parciais 

09 Dividiu o todo em partes coerentes 

10 
Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à 
condicionante da servidão (SFC) 

11 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC) 

12 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 

 Conclusão 

13 Retomou o tema central 

14 Síntese (idéias coerentes com as CP) 

15 
Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão) 

16 Abordagem de aspectos desenvolvidos (lógica) 

17 Elaborou o parágrafo conclusivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conceito do Método  

 CONHECIMENTO (algumas idéias)  

 INTRODUÇÃO  

18 - Reformulação do Conselho de Segurança da ONU  

19 - Período que abrange as origens da ONU e os fatos marcantes que a 
influeciaram  

 

20 - outras idéias  

 Desenvolvimento  

 EVOLUÇÃO POLÍTICA EUA  

21 - Democracia consolidada desde os primeiros momentos da 
Independência  

 

 



22 - Regime presidencialista com forte participação popular  

23 - Estabilidade institucional (Constituição) e política (partidos)  

24 - “New Deal” (1932)  

25 - Liderança e hegemonia, nas Américas (Doutrina Monroe) e no mundo   

26 - Participação na II Guerra Mundial e Plano Marshall  

27 - As Alianças, Tratados e Organismos Internacionais (OTAN, ONU, 
TIAR), inclusive com grande capacidade de influenciar as decisões 
desses organismos (Veto na ONU) 

 

28 - Bipolarização, Guerra Fria, Coexistência Pacífica e “Detente”, queda do 
Muro de Berlim e esfacelamento da URSS 

 

29 - Defesa de Interesses econômicos  

30 - Posicionamento face o Conflito Árabe - Israelense  

31 - Operações de Paz e emprego das Forças Armadas  

32 - Intervenções em outros países (Balcãs, Somalia, Haiti)  

33 CP  
- Destacar atuação sem mandato da ONU. 
- Manutenção do “Status Quo” dos Organismos Internacionais. 
- Defesa dos interesses americanos. 
- Posição favorável aos países europeus (Malvinas) 

 

 EVOLUÇÃO POLÍTICA AMÉRICA LATINA  

47 - Situação Política contaminada pela situação existente na Europa 
(totalitarismo). 

 

35 - Início da Era Vargas no Brasil / Revolução Constitucionalista.  

36 - Partidos Políticos fracos, pequena participação popular, ações 
populistas  

 

37 - Predominância de Estados Unitários  

38 - Neutralidade na II Guerra Mundial (Brasil, Argentina e Chile) e posterior 
mudança de posicionamento. 

 

39 - Existência de antagonismos criados desde a formação do países.  

40 - Disputa pela liderança no sub continente sul-americano – Brasil, 
Argentina e Chile. 

 

41 - Alinhamento político ideológico com os EUA e adesão aos organismos 
internacionais e regionais (ONU – OEA) 

 

42 - Ação do Movimento Comunista Internacional no contexto da Guerra 
Fria. 

 

43 - Predominância de Governos Totalitários, com períodos de Governos 
Militares (Brasil, Argentina, Uruguai e Chile)   

 

44 - Assinatura de acordos e tratados de cooperação e maior incremento ao 
intercâmbio. 

 

45 - Transição política e redemocratização após o fim da Guerra Fria.  

46 - Busca de maior integração via organismos regionais (Mercosul, ALADI)  

48 - Participação em Missões de Paz sob mandato da ONU, particularmente 
Brasil e Argentina. 

 

49 - Busca de maior inserção mundial (G 20, Eco 92, APEC)  

50 CP - 
- Evolução Política com forte influência do EUA 
- Tentativas frustradas de implantação de Governos de Esquerda. 
- Disputa pela liderança na AL (Brasil e Argentina) 
- Participação em Forças de Paz da ONU. 

 



 
 COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO POLÍTICA  

51 - Instituições sólidas no EUA e instáveis na AL.  

52 - Regime presidencialista EUA e AL, mas sujeito a ações populistas dos 
governantes da AL. 

 

53 - Partidos políticos bem estruturados, consolidados e representativos da 
sociedade nos EUA, ao contrário da AL. 

 

54 - Existência de Forças Armadas capazes de atuar em qualquer parte do 
mundo e impor, pela força, a vontade política dos EUA. 
- Forças Armadas com pequena possibilidade de atuação em Defesa dos 
interesses dos países da AL.   

 

55 - Política externa dos EUA autonoma e voltada para a defesa dos 
interesses do Estado e das empresas nacionais.  
- Política externa da AL dependente dos interesses dos grandes grupos 
internacionais, com reflexos na Economia e capacidade de 
desenvolvimento.  

 

56 - Ingerência dos EUA para manutenção do “Status Quo” nos organismos 
internacionais e capacidade de influênciar as decisões destes 
organismos. 
- Anseio de países da AL (em particular Brasil e Argentina) de maior 
participação em Organismos Internacionais como liderança regional   

 

 CONCLUSÃO   

57 - Característica de Potência Hegemônica dos EUA.  

58 - Postura dos EUA face às modificações no Conselho de Segurança da 
ONU. 

 

59 - Postura dos países sul-americanos postulantes a uma vaga como 
membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. 

 

60 - Resultado final da análise por parte do aluno.   

Outras idéias 
Conceito do Conhecimento   

Expressão Escrita 

 

A1  
A2  Coerência 

A3  
B1  
B2  Clareza 

B3  
C1  
C2  objetividade 

C3  
D1  
D2  
D3  

Coesão 

D4  
Ortografia E1  
Pontuação E2  

Concordância E3  
Regência E4  

Conceito da Expressão escrita 
 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO 
 

 
 



2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Apresentar as repercussões, no Campo Econômico, da evolução política e 
social brasileira, entre o fim da Guerra da Tríplice Aliança e a década de 1940. 
 

Item Aspectos a serem considerados      obs 
Método 

 Interpretação 

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 

02 Apresentar o objeto correto 

 Introdução 

03 Abordagem da idéia central 

04 Delimitação do espaço e tempo (SFC) 

05 Outras idéias complementares 

06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 

07 Ligação com o desenvolvimento 

 Desenvolvimento 

08 Dividiu o todo em partes coerentes 

09 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC) 

10 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conceito do Método  

 CONHECIMENTO (algumas idéias)  

 INTRODUÇÃO  

11 - Evolução do modelo econômico brasileiro   

12 - Período que abrange profundas transformações políticas (queda do 
Império, Consolidação da República, surgimento do Estado Novo)  

 

13 - outras idéias  

 Desenvolvimento  

14 - Queda na produção agricola, fruto da escassez de mão de obra como 
consequência da Abolição da Escravatura. 

 

15 - Aumento da industrialização do Sudeste, devido à migração de 
recursos do setor agricola. 

 

16 - Expansão da fronteira agricola para o Centro-Oeste, devido aos 
movimentos migratórios internos originados pela seca do nordeste e 
problemas fundiários no sul. 

 

17 - Incremento da exportação de minério de ferro ocasionado pela 
participação brasileira no esforço de reconstrução da europa no pós 
guerra (II GM) coerente com  a decisão politica brasileira de apoiar aos 
Aliados naquele conflito. 

 

18 - Construção da Companhia Siderurgica Nacional, proporcionado pelos 
acordos firmados pelo Brasil em decorrência da decisão politica brasileira 
de apoiar aos Aliados naquele conflito. 

 

19 - Aumento dos custos de produção, devido ao incremento dos encargos 
sociais decorrentes da surgimento do sindicalismo no Brasil. 

 

20 - Mudança no perfil econômico de cidadão brasileiro e incremento da 
indústria de construção civil, fruto da urbanização e metropolização dos 
grandes centros do Sudeste como consequencia do êxodo rural e das 
migrações. 

 

21 - Criação da PETROBRAS, devido à campanha “o petróleo é nosso “ 
patrocinada por grupos nacionalistas do pós guerra (IIGM).   

 



22 - Liderança brasileira na produção da borracha, em decorrencia da 
anexação do ACRE 

 

23 - Mudança do perfil do trabalhor brasileiro em decorrência do aumento da 
imigração possibilitadas pela mudança na Política de Imigração. 

 

Outras idéias 
Conceito do Conhecimento   

Expressão Escrita 

 

A1  
A2  Coerência 

A3  
B1  
B2  Clareza 
B3  
C1  
C2  objetividade 

C3  
D1  
D2  
D3  

Coesão 

D4  
Ortografia E1  
Pontuação E2  

Concordância E3  
Regência E4  

Conceito da Expressão escrita 
 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO 
 

 


