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1ª QUESTÃO  
 

Analisar os fatores    políticos e psicossociais,  contidos nos ideais  do pan-americanismo (Bolivarismo), para a 
construção de uma nação hispano-americana. 

 

1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

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

Preparar corretamente para o desenvolvimento?  
M4 Idéias 

complementares Torna a introdução abrupta?  
M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão  

De forma dedutiva?  

Limitando-se a resumir?  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 Elaborou as conclusões 

parciais? 
Não elaborou as conclusões parciais.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 idéias.  M9 Atendeu às condicionantes 

de desenvolvimento? 
Digressão de mais de 3 idéias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Analisou as idéias com 

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

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Dividiu o todo em partes 
coerentes? Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
 

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
M12 Retomou a idéia central.  

De forma dedutiva.  
Limitando-se a resumir?  M13  Elaborou a 

síntese 
Não elaborou a síntese.  

M14 Atendimento à imposição do problema.  
Na conclusão, todas as idéias têm suporte na introdução 

ou no desenvolvimento. 
 

Na conclusão, pelo menos uma das idéias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

 M15 

Lógica (concluir 
apenas sob 

aspectos 
desenvolvidos) Na conclusão, mais de uma idéia não tem suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 
 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo.  

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   

 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 



2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

C01 Citar as bases do Bolivarismo.  

C02 Definição das personalidades envolvidas.  

C03 Periodização da questão.  

C04 Contextualização da conjuntura mundial à época.  

Introdução 
 

Algumas idéias 

C05 Novas idéias.  

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 Fatores Políticos  

C06 
Transformação dos países da América Latina em uma confederação de 
nações livres, unidas entre si por um corpo de leis em comum para tratar de 
política externa. 

 

C07 Fundação da Grande Colômbia em 1819.  

C08 Propósito de luta permanente contra uma possível contra-ofensiva espanhola.  

C09 Tentativa de imposição de ideais liberais, por Simon Bolívar, entremeado 
com um processo de centralização do poder. 

 

C10 A liderança de Simon Bolívar almejava a construção de uma hegemonia 
regional na América Espanhola. 

 

C11 A organização do novo governo tinha como base o modelo político 
administrativo de divisão e equilíbrio dos poderes. 

 

C12 Os princípios da independência norte-americana serviram como referencia 
para a autodeterminação das novas nações independentes. 

 

C13 O Bolivarismo contribuiu para o estabelecimento físico das fronteiras e o 
conceito de territorialidade. 

 

 Conclusão Parcial  

C14 
Transformação dos países da América Latina em uma confederação de 
nações livres, unidas entre si por um corpo de leis em comum para tratar de 
política externa. 

 

C15 Fundação da Grande Colômbia em 1819.  

 Fatores Psicossociais  

C16 Tentativa de criação do sentimento de solidariedade continental.  

C 17 Desenvolvimento baseado em forte nacionalismo.  

C18 Implantação de ideais anti-escravagistas.  

C19 Incremento da mobilidade espacial, o desenvolvimento de um processo 
educacional e a ação da Igreja em apoio às novas Nações. 

 

C20 A  herança da língua espanhola e a manutenção dos dialetos e costumes 
locais. 

 

C21 A população: grupos etários, crescimento demográfico e a distribuição 
espacial, como fonte de agregação bolivarista. 

 

 Conclusão Parcial  

C22 Tentativa de criação do sentimento de solidariedade continental.  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C23 Desenvolvimento baseado em forte nacionalismo. 
 

 



 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C24 
Transformação dos países da América Latina em uma confederação de 
nações livres, unidas entre si por um corpo de leis em comum para tratar de 
política externa. 

 Conclusão 
 

Algumas idéias 
C25 Desenvolvimento baseado em forte nacionalismo.  

 

CONHECIMENTO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 
E 1 Coerência  
E 2 Clareza  
E 3 Coesão  
E 4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão E 5 Correção Gramatical  
 

EXPRESSÃO ESCRITA  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 

2ª QUESTÃO  
 

Apresentar os principais fatores que determinaram a configuração do atual mapa do Brasil, a partir de 1750. 
 

1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

M1 Abordagem da idéia central.  
M2  Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  
M4 Idéias complementares.  
M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento.  

Em todas as premissas.  

Não apresentou até 3 premissas.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho M8 
Apresentou as premissas 

segundo as condicionantes 
(ligação causa e efeito) Não apresentou mais de 3 premissas.  

Todas  
4  
3  
2  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação das premissas 

1  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO    Obs 

C01 Periodização da questão.  
C02 Caracterizar a data como o início de um período de tratados. fronteiriços.  

Introdução 
 

Algumas 
idéias C03 Novas idéias.  

 
 



PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

C04 
Tratado de Madrid (1750): solução dos litígios fronteiriços entre Espanha e 
Portugal. Atuação de Alexandre de Gusmão (princípio do “uti-possidetis”). 
Superação do Tratado de Tordesilhas. 

 

C05 
Tratado de El Pardo (1761): anulação do Tratado de Madrid. Inexpressiva 
repercussão e retorno dos litígios fronteiriços entre Espanha e Portugal.  

C06 
Tratado de Santo Ildefonso (1777): devolução, por parte da Espanha, da Ilha 
de Santa Catarina e parcela significativa do Rio Grande do Sul. Portugal 
cedeu a Colônia de Sacramento e a região dos Sete Povos. 

 

C07 
Tratado de Badajós (1801): Portugal ocupou definitivamente o atual território 
do Rio Grande do Sul. No extremo norte, a fronteira recuou do rio Oiapoque 
ao rio Araguari. 

 

C08 Tratado de Incorporação da Cisplatina (1821): anexação da província da 
Cisplatina ao Brasil. 

 

C09 
Limites entre o Brasil e a Bolívia (1827): linha limite passando pela margem 
esquerda do rio Madeira até o rio Javari. Questão do Acre solucionada pelo 
Tratado de Petrópolis (1903). 

 

C10 Limites entre o Brasil e a Argentina: em 1898, o Tratado do Rio de Janeiro 
fixou a linha divisória entre os dois países. 

 

C11 

Limites entre o Brasil e Uruguai: Guerra da Cisplatina definiu a linha limite 
pelo princípio do “uti-possidetis”, além da navegação exclusiva para o 
Império na Lagoa Mirim e no rio Jaguarão. Em 1909, com a atuação do 
Barão do Rio Branco, definiu-se o sistema de condomínio para a navegação. 

 

C12 Limites entre o Brasil e a Guiana Holandesa (atual Suriname): atuação do 
Barão do Rio Branco, fixando os limites na Serra do Tumucumaque. 

 

C13 
Limites entre o Brasil e a Guiana Inglesa; arbitramento do Rei Vítor Emanuel 
(Itália) com a divisão do território contestado entre os dois envolvidos. 
Atuação do Barão do Rio Branco. 

 

C14 
Limites entre o Brasil e a Guiana Francesa: arbitramento do governo suíço. 
Região contestada entre os rios Oiapoque e Araguari. Atuação do Barão de 
Rio Branco. 

 

Desenvolvimento 
 

Algumas 
idéias 

C15 
Questão da Ilha de Trindade: litígio com a Inglaterra pela posse das ilhas. O 
governo inglês desistiu de suas pretensões. Intervenção de Portugal 
favorável ao Brasil. 

 

 
 

 
CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I) 

 

 
 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 
E 1 Coerência  
E 2 Clareza  
E 3 Coesão  
E 4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão E 5 Correção Gramatical  
 

EXPRESSÃO ESCRITA - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 
 
 



ORIENTAÇÕES GERAIS 
O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova e no espaço abaixo, 

de maneira a orientar o estudo do aluno do PEP. 
A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem, 

formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno 
para que realize uma prova equilibrada.  

Algumas idéias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador. 
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.  

No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de 
acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO do CP/ECEME. 

A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme a Parte B do Guia 
de Auto-Avaliação, encontrado na página eletrônica do CURSO, no menu “Ex-aluno/PEP”. 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 ou itens coerentes, no ND – análise, deve ser 
apreciada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado. 

 
OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Observações julgadas pertinentes de maneira a orientar o estudo do aluno. 
 

 
 


