
PEP/2007 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

“Ao lado de líderes de Venezuela e Bolívia, o presidente Rafael Correa, que toma posse hoje no 
Equador, comemora o renascimento da esquerda na América Latina.” (Jornal O Globo, de 15 de janeiro 
de 2007) 

Do estudo da formação e evolução política dos países andinos (Bolívia, Equador, Colômbia, Peru 
e Venezuela) e do momento político nessa região, analisar a atual situação das áreas de fricção, 
concluindo sobre as possibilidades de recrudescimento das disputas e dos seus reflexos para o Brasil. 

 

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 Dividiu o todo em partes coerentes 

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

10 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC) 
11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 

 

 Conclusão  
12 Retomou o tema central 
13 Síntese (idéias coerentes com as CP) 
14 Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão) 
15 Abordagem de aspectos desenvolvidos (lógica) 
16 Elaborou as conclusões parciais 
17 Elaborou o parágrafo conclusivo 

 

Menção do método  
 

CONHECIMENTO   

18 As lutas pela independência 
19 A indefinição dos limites por ocasião da independência 
20 Adoção dos limites com base no Uti Possidetis (1810) 
21 A Fragmentação dos Vice-Reinados e Capitanias Gerais espanholas 

 Questão entre a Colômbia e a Venezuela 
22 Situação atual da questão e posição adotada pelos países envolvidos  
23 Situação interna dos países 
24 “Bolivarismo” de Hugo Chávez (populismo) 
25 A guerrilha na Colômbia 
26 Posicionamento político dos países face aos Estados Unidos da América 
27 Posição adotada nas relações internacionais, em particular face ao Brasil 

 Questão entre Equador e Peru 
28 Situação atual da questão e posição adotada pelos países envolvidos 
29 Situação interna dos países 
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30 A influência de Hugo Chávez, particularmente no Equador. 
31 Posição adotada nas relações internacionais, em particular face ao Brasil. 

 Posição adotada pelo Peru face a questão da mediterraneidade da Bolívia  
32 Situação atual da questão e posição adotada pelos países envolvidos 
33 Situação interna dos países 
34 A influência de Hugo Chávez 
35 Posição adotada nas relações internacionais, em particular face ao Brasil. 

36 O posicionamento / alinhamento dos governos de Bolívia, Equador e Venezuela 
e suas prováveis conseqüências para as questões (recrudescimento) 

37 A posição do Brasil face as questões  

38 Possibilidade de questionamentos das atuais fronteiras brasileiras, 
particularmente na região amazônica.  

39 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

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 3,0) 

 
Do estudo da concepção revolucionária de Antonio Gramsci e da forma de atuar de alguns dos 

¨Movimentos Sociais Brasileiros¨, apresentar os pontos coincidentes entre aquela concepção e os 
citados movimentos. 

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 de espaço e tempo (SFC) 
05 Outras idéias complementares 
06 Ligação com o desenvolvimento 
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 Desenvolvimento  
07 Dividiu o todo em partes coerentes 
08 Atendeu à condicionante de tempo e espaço  
09 Ordenação pela relevância das idéias (SFC) 
10 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito 

 

Conceito do Método   
Conhecimento   

11 Definição sucinta de movimentos sociais 
12 Idéia geral da concepção estratégica de Gramsci e sua aplicação no Brasil 

13 Movimentos sociais usados como instrumento de pressão política buscando 
atingir a hegemonia de classes  

14 A conscientização político-ideológica visando o socialismo  
15 A superação do senso comum para transformar os valores da sociedade civil 
16 A neutralização dos aparelhos de hegemonia da burguesia (elite) 
17 Absorção do estado pela sociedade civil organizada  

18 Uso de ações ilegais, com a indiferença da sociedade civil e a omissão da 
sociedade política e dos governos. 

19 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

 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  

 
3ª QUESTÃO (Valor 3,0) 

 
¨O Brasil é o líder natural para conduzir a integração política e econômica da América do Sul.¨ 
Do estudo da evolução política e econômica dos países andinos (Bolívia, Equador, Colômbia, 

Peru e Venezuela) e dos países do Cone Sul (Argentina, Chile, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai), 
justificar a assertiva acima.  

 

Item Aspectos a serem considerados Obs 
Método   

Interpretação 
 

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 
02 Apresentar o objeto correto 
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 Introdução  

03 Abordagem da idéia central 
04 Delimitação de espaço e tempo (SFC) 
05 Outras idéias complementares 
06 Ligação com o desenvolvimento 

 

 Desenvolvimento  
07 Dividiu o todo em partes coerentes 
08 Atendeu à condicionante de tempo e espaço  
09 Ordenação pela relevância das idéias (SFC) 
10 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito 

 

Conceito do Método   
Conhecimento   

11 Passado comum como países exportadores de matérias-primas e 
importadores de produtos manufaturados. 

12 Situação atual na América do Sul.    
13 As relações diplomáticas e comerciais dos países sul americanos  

14 A tradição brasileira de privilegiar as negociações nos organismos 
internacionais para resolver as pendências entre países 

15 Ativa participação brasileira nos organismos internacionais para manutenção 
da paz  

16 
Intransigente defesa, pelo Brasil, do princípio da auto-determinação dos povos, 
da inviolabilidade das fronteiras, da soberania e da não intervenção nas 
questões internas dos países.  

17 Inexistência de questões de fronteira envolvendo o Brasil e as nações lindeiras 

18 Ativa participação do Brasil no mercado regional, com acordos bilaterais e 
multilaterais com os diversos países.  

19 Grande capacidade industrial e financeira do Brasil para influenciar nas 
relações no mercado regional 

20 A importância do Brasil como interlocutor internacional  
21 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

 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  
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Obs: O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova do 
aluno do PEP. 
         A prova deverá ser corrigida por menções em cada uma das partes que a constituem, 
de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para que realize uma prova 
equilibrada. Propositadamente não está especificado o valor de cada idéia, de modo a que o 
aluno tenha uma noção do nível de seu conhecimento acerca do tópico. Outras idéias 
poderão ser levantadas pelo avaliador, ampliando o barema no aspecto Conhecimento. 

No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão 
estar de acordo com o prescrito na Pub 03 – MÉTODO do CPCAEM. 

A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme a 
Parte B do Guia de Auto-Avaliação, encontrado na página do ex-aluno. Para uma melhor 
preparação, sugere-se ao aluno do PEP enviar sua prova para um professor de Português. 

A divisão do item “Desenvolvimento” em partes coerentes deve ser encarada de forma 
específica, onde cada caso é um caso. Procurou-se, neste barema, evitar-se uma sugestão 
de divisão, de modo a não engessar o raciocínio do oficial-aluno. 

 
 

 


