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PEP 2012 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)

 Analisar o conflito denominado Guerra do Pacífico (Chile, Bolívia e Peru), nos campos político e econômico,
concluindo sobre as consequências para os países envolvidos.

   1. MÉTODO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação
correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
Elaboração das conclusões

parciais.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação
do objeto
correto

M9 Divisão do todo em partes
coerentes.

Totalmente.
Mais da metade das partes está coerente com o todo.

Menos da metade das partes está coerente com o todo.
Divisão sem coerência.

M10 Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.
Não atendimento das ideias.

M11 Análise das ideias com
ligação de causa e efeito.

Totalmente.
Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.
Ideias sem ligação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13

Elaboração da
síntese coerente com

as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.

Parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.
M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte na
introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, menos da metade das ideias tem suporte
na introdução ou no desenvolvimento

 Ideias sem suporte.

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

HISTÓRIA
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   2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO    Obs

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1 O Conflito entre o Chile, a Bolívia e o Peru (Guerra do Pacífico – 1879/1883)

C2 Exportação do Guano Peruano.

C3 Descoberta do salitre como matéria-prima industrial na Bolívia pelos chilenos.

C4 As minas de Taparacá (Peru) e Antofagasta (Bolívia) exploradas pelo Chile.

C5 Questões de Fronteira entre Bolívia, Chile e Peru.
C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

a.  Campo Econômico

C7 Interesses econômicos chilenos.

C8 Taxação do trigo do Chile e do açúcar peruano – conflito 1836-1839.

C9 Interesses ingleses pelo guano (fertilizante).

C10 Acordo Peru-Bolívia – aumento de impostos de exploração.

C11 Tratado de Benefícios mútuos (Chile e Bolívia) em 1873.

C12 Tratado secreto entre Bolívia e Peru.

Conclusão Parcial

C13 Chile explora guano, salitre e cobre da Bolívia e do Peru.

b. Campo Político

C14 Tacna e Arica bolivianas pelo tratado de limites de 1826 com o Peru.

C15 Reivindicação chilena sobre a região do Atacama(Antofagasta e Taparacá).

C16
Guerra entre  Espanha e a “União  Americana”  (Bolívia,  Chile,  Equador  e Peru)
entre 1866 e 1871.

C17 Conflito estabelecido a partir de 1879 com superioridade militar chilena.

C18 Ocupação de Antofagasta  e de Lima.

C19 Anexação de Tarapacá, Tacna e Arica.

Conclusão Parcial

C20 Posse chilena sobre territórios do Peru e da Bolívia.
C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C22 O término da Guerra do Pacífico (1879-1883) teve como beneficiado o Chile.

C23
O Chile obteve o território boliviano das minas de cobre e salitre e pode explorar o
Guano peruano sem retorno em impostos ao Peru.

C24 Tratado de Paz de Ancon (1883).

C25
Peru  e  Bolívia  perderam  territórios  importantes  para  o  Chile  (Arica,  Tacna,
Tarapacá e Antofagasta).

C26 Peru recebe de volta Tacna.

C27 Chile incorpora a região de Arica.

C28 Estrada de Ferro Arica – La Paz.

C29 Colapso da economia peruana.

C30 Perda boliviana de saída para o mar.

C31 Chilenização da área.

C32 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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   3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.

E3: Concordância.
E4: Regência.

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

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar os fatos relativos ao processo de desarmamento nuclear entre as potências mundiais no período
de 1962 a 2000.

  1. MÉTODO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO  Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação
correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação
do objeto

correto

M9 Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.

M10
Citação e justificativa das

ideias com  ligação de causa
e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.
Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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   2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1 Surgimento das armas nucleares na Segunda Guerra Mundial.

C2
Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS), primeiros países a possuírem
armas nucleares.

C3 A proliferação de artefatos nucleares pelo mundo durante a Guerra Fria.

C4
A  criação  da  Agência  Internacional  de  Energia  Atômica  em  1957,  visando
promover a utilização pacífica da energia nuclear.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C6 A Crise dos Mísseis em Cuba, em 1962, quase levou o mundo a guerra nuclear.

C7
O temor da guerra nuclear entre EUA e URSS durante as décadas de 1950 e início
de 1960 e a “MAD”, sigla em inglês que significa “Destruição Mútua Assegurada”,
refletindo o tamanho do arsenal nuclear dos duas superpotências.

C8
Reino Unido, França e China, países que obtiveram armas nucleares na década de
1960 e 1970.

C9
O Tratado de Interdição Parcial de Testes Nucleares, em vigor a partir  de 1963,
que proibia testes de novas armas, exceto os testes subterrâneos.

C10

O  Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), em vigor a partir de 1970, assinado
por 189 nações do mundo, representando um importante um marco do processo,
pois  proibia  a  construção  de  armas  nucleares  e  congelava  os  arsenais  das
potências nucleares declaradas: EUA, URSS, Reino Unido, França e China.

C11
A política da “détente”,  que buscava apaziguar as tensões da Guerra Fria entre
EUA e URSS, permitindo conversações sobre os seus arsenais nucleares.

C12
O Tratado SALT I (tradução: Conversações sobre Limites para Armas Estratégicas
na  sigla  em  inglês)  assinado  por  EUA  e  URSS  em  1972,  primeira  iniciativa
concreta das superpotências para controle de armamentos nucleares.

C13
Assinado junto com o SALT I, o Tratado sobre Misseis Antibalísticos (ABMT, na
sigla em inglês), regulou os arsenais de misseis balísticos, principais armas para
carregar ogivas nucleares.

C14
O Tratado SALT II, assinado por EUA e URSS em 1979, que buscava igualar os
arsenais nucleares das duas superpotências.

C15
O ganho  de  proeminência  de  movimentos  sociais  antinucleares  na  década  de
1980, que pressionavam as potências a adotarem políticas mais rígidas de controle
e destruição das armas nucleares.

C16
O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF Treaty,  em inglês)
assinado em 1987 por EUA e URSS, previa a eliminação de parte dos arsenais
nucleares dos dois países até 1991.

C17 O START I (Tratado para Redução de Armas Estratégicas, em inglês), assinado por EUA e
URSS em 1991, visando reduzir em 80% os arsenais nucleares das superpotências.

C18
O START II,  assinado  em  1993  por  EUA e  URSS,  que  baniu  certos  tipos  de
armamentos dos arsenais das superpotências.

C19 A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), passou a lutar contra a proliferação de
armas nucleares nos anos 1990, respaldada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

C20
Os  intensos  protestos  populares  contra  a  energia  nuclear  nos  EUA  e  Europa,
ocorridos ao longo dos anos 1990, pressionando as potências a adotarem políticas
de desnuclearização e eliminação de armas nucleares.

C21
O Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares (CTBT, sigla em inglês),
assinado por 150 países desde 1996, mas não entrou em vigor pois alguns dos
países signatários não ratificaram o tratado.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.

E3: Concordância.
E4: Regência.

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo,
de maneira a orientar o estudo do aluno no 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 ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador. 
No que se referem 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  o  Guia  de

Autoavaliação,  encontrado  no  Portal  do  CP/ECEME,  no  menu  “Guia  de  autoavaliação”.  Para  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 encarada
de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


