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PEP/2012 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

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

Analisar a “Primavera Árabe” no Oriente Médio e Norte da África, concluindo sobre suas consequências para
essas regiões.

  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
“Primavera  Árabe”:  onda  revolucionária  de  manifestações  e  protestos  que
questionam regimes autoritários no Oriente Médio e no Norte da África, iniciada em
dezembro de 2010 e prosseguindo até o momento atual.

C2 Situação atual no Oriente Médio e Norte da África.

C3 Instabilidade política nas duas regiões.

C4 Outras ideias complementares.

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. Primavera Árabe no Oriente Médio

C5
No Bahrein,  o  rei  sunita Hamad al  Khalifa  resiste  com violência  aos  protestos,
apoiado por forças estrangeiras, especialmente tropas sauditas.

C6
Na Iêmen e  Síria,  manifestações  populares  levaram ao anúncio  de  reformas  e
violentas reações do Estado. 

C7
No  Iêmen,  uma  das  nações  mais  pobres  do  mundo  árabe,  o  governo  sofreu
pressão popular para a saída do ditador Ali Abdullah Saleh do poder.

C8
O ditador Ali Abdullah Saleh, que governava há 33 anos, deixou o poder em 27 de
fevereiro de 2012, com o anúncio de que haverá eleições livres e um governo de
reconciliação nacional.

C9
Na Síria, a repressão do governo de Bashar al-Assad (há 11 anos na Presidência)
tem se verificado a maior repressão contra opositores do regime desde o começo
da “primavera árabe”.

C10
A Liga Árabe buscou mediar a situação entre o governo sírio e o Conselho Nacional
Sírio, que encabeça a oposição a Assad,  para o término da repressão, a libertação
de presos políticos e a promoção de reformas políticas. 

C11
As medidas não entraram em vigor, e aumentaram a pressão internacional e as
sanções contra o governo de Assad.

C12
Segundo um relatório  da  ONU,  divulgado no dia  28  de  novembro  de 2011,  há
menção a ocorrência de assassinatos e prisões. Calcula-se, em fevereiro de 2012,
8 mil mortos entre adultos, mulheres e crianças na Síria.

C13
A Rússia e a China vetaram resoluções do Conselho de Segurança da ONU que
aumentariam a pressão sobre a Síria, barrando inclusive ações nos moldes das que
ocorreram na Líbia.

C14
A crise aumentou com a formação do Exército  Livre da Síria por desertores do
Exército  sírio,  resultando  em  sangrentas  batalhas,  especialmente  na  cidade  de
Homs, em poder dos rebeldes.

C15
ONU, União Europeia, EUA e Liga Árabe condenam a violência na Síria e exigem
pela parada imediata da violência, enquanto China e Rússia tem apoiado o governo
sírio, denunciando a presença de “terroristas” no Conselho Nacional Sírio.

Conclusão Parcial

C16
A mudança  de  regime  no  Iêmen  por  uma transição  pactuada  entre  governo  e
oposição.

C17 A escalada da violência na Síria e o aprofundamento da crise.

C18 Outras ideias complementares.

b. Primavera Árabe no Norte da África

C19
Os primeiros protestos ocorreram na Tunísia em 18 de Dezembro de 2010, em uma
forma protesto como manifestação contra as condições de vida no país. 

C20
A renúncia do presidente da Tunísia depois de 23 anos no cargo. Ben Ali, exilou-se
com a mulher na Arábia Saudita e foi condenado à revelia a 35 anos de prisão por
desvio de dinheiro público.

C21
Em 23 de outubro foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte, na primeira eleição
livre ocorrida  na Tunísia.

C22

No Egito, mais populoso país árabe (82 milhões de habitantes), o presidente Hosni
Mubarak  renunciou  em  11  de  fevereiro  de  2011,  encerrando  três  décadas  de
ditadura,  sendo preso e levado a julgamento meses depois sob a acusação de
ordenar a repressão violenta das manifestações.
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C23
No Egito, os protestos recomeçaram em 19 de novembro de 2011, desta vez contra
a junta militar  que constituiu o governo provisório,  exigiram a transição para um
governo civil.

C24
As  eleições  parlamentares  foram  antecipadas  e  a  a  população  compareceu  às
urnas para escolher entre 10 mil candidatos e 40 partidos diferentes, diferente da
ditadura de Mubarak, na qual os partidos de oposição eram proibidos.

C25
No Egito, o recém-fundado Partido Liberdade e Justiça (PLJ), ligado a Irmandade
Muçulmana, despontou como favorito nas apurações iniciais do pleito parlamentar.

C26
Na Líbia, o presidente Muammar Gaddafi foi expulso da capital Trípoli por forças
rebeldes em agosto, em meio a guerra civil iniciada em fevereiro de 2011.

C27
A OTAN apoiou os rebeldes da Líbia, autorizada pela Resolução 1973 do Conselho
de  Segurança  da  ONU,  com  uma  coalizão  liderada  por  EUA,  Grã-Bretanha  e
França.

C28 O CNT assumiu o governo líbio prometeu realizar eleições após a vitória.

C29
Gaddafi  foi  capturado  e  morto  em  outubro  de  2011  pelas  forças  rebeldes  do
Conselho Nacional de Transição (CNT), encerrando a guerra civil e uma ditadura de
42 anos na Líbia.

Conclusão Parcial

C30 A “Primavera Árabe” destituiu os ditadores da Tunísia, Egito e Líbia. 

C31
Transição conturbada nos países, com eleições e julgamento dos envolvidos nos
regimes depostos.

C32 Outras ideias complementares.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C33
As mudanças causadas pela “Primavera Árabe” no Oriente Médio e Norte da África:
questionamento e queda de regimes ditatoriais na região.

C34 Instabilidade política e antagonismos internos nos países da região.

C35 Eleições legislativas pluripartidárias. 

C36 Participação de partidos islâmicos no cenário político.

C37
Pressão  internacional  sobre  os  países  da  região  que  estão  reprimindo
violentamente a oposição.

C38 Intervenção militar da OTAN na região.

C39
Morte de civis e o grande número de refugiados em fuga da repressão violenta,
gerando problemas humanitários para os países da região.

C40 Outras ideias complementares.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  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)



4

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

Caracterizar as mudanças nas relações internacionais do Brasil durante os Governos Militares (1964-1985).

  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

caracterização  das ideias ou
somente caracterização). 

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
Caracterização 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)

    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 Relações internacionais do Brasil.

C2 Período de 1964 a 1985.

C3 Acordos internacionais.

C4 Mudança em relação ao período anterior.

C5 Governos Militares.

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7
O  alinhamento  da  Política  Externa  Brasileira  com  os  EUA,  durante  o  Governo
Castello Branco.

C8 Rompimento das relações diplomáticas com Cuba em 1964.

C9
Forte ingresso de capital  estrangeiro no Brasil,  graças a abertura promovida  na
economia pelo Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG).

C10
Desenvolvimento  associado  a  outros  países,  inclusive  não  abrindo  mão  das
possibilidades de comércio e de cooperação econômica com o Bloco liderado pela
União Soviética.

C11
Assinatura em 1965 do Acordo do Ministério  da Educação com a  United States
Agency  for  Development (USAID),  com  o  objetivo  de  reformar  o  currículo  e  o
método universitário.
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C12
Criação da Força Interamericana de Paz e a intervenção na República dominicana,
em 1965/1966, destacando a Política Externa do Brasil a qual valorizava o emprego
de ações compartilhadas em prol da segurança do continente.

C13
Diplomacia da Prosperidade, empreendida durante os Governos Costa e Silva e
Médici.

C14
Acordo  com  Fundo  monetário  internacional  (FMI)  que  garantiu  empréstimos  do
exterior, em especial do EUA, ao Brasil.

C15
Busca  pela  Política  Externa  Independente  e  prestígio  internacional  do  Brasil,
princípios  que  regularam  as  relações  externas  do  Brasil  durante  os  Governos
Militares.

C16
Aumento  das  exportações  de  produtos  manufaturados  (automóveis,  calçados  e
máquinas) e inclusão de produtos não manufaturados à pauta de exportações soja,
minérios e frutas) durante o Governo Médici.

C17
Ideário do Brasil como grande potência mundial e a busca de projeção de poder do
Brasil no Plano Regional.

C18
Em 1970 o Brasil decretou unilateralmente a expansão do Mar Territorial para 200
milhas sofrendo oposição por diversos países. 

C19
Acordo com o Paraguai para a construção da a maior Usina Hidrelétrica do mundo,
a Itaipu Binacional (1970), que sofreu oposição da Argentina, posição contornada
pela diplomacia brasileira.

C20
O “Pragmatismo Responsável”, durante o Governo Geisel, na qual se procurou a
independência das posições brasileiras sem prejuízo das relações com os principais
aliados.

C21 Rompimento do Acordo Militar em 1977 com os Estados Unidos.

C22
Diversificação das relações diplomáticas e comerciais do Brasil, procurando abrir
novos mercados, no Governo Geisel.

C23
Maior  aproximação  com  países  sul-americanos  e  africanos  durante  o  Governo
Geisel.

C24
Política  de  reconhecimento  da  independência  da  Guiné-Bissau (1974)  e  Angola
(1975), ex-colônias portuguesas na África.

C25 O Brasil reatou as relações diplomáticas com a República Popular da China (1971).

C26 Acordo Nuclear Brasil – Alemanha (1975).

C27
Divergências com os EUA devido à posicionamento do Presidente Jimmy Carter
(1977-1981) quanto à política de direitos humanos e à política nuclear do Brasil.

C28
A Diplomacia do Universalismo, durante o Governo Figueiredo, buscava manter a
autonomia do Brasil no cenário desfavorável dos anos 1980.

C29
A tentativa de aproximação com China, Oriente Médio e África, entre 1980 e 1985,
que foi dificultada pelos problemas econômicos internos que o Brasil enfrentava.

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  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



6

(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


