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PEP/2012 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Estudar o declínio dos Impérios Inglês, Português e Francês na África (1945-1975), concluindo sobre o 
processo de independência das ex-colônias. 

   
 1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

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.  

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Ligação com o desenvolvimento.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os itens 
em que dividiu o texto. 

Resumiu de forma inadequada ou deixou de destacar as 
ideias essenciais. 

 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M8 Elaboração das 
conclusões parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais 

 

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

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 
M9 Divisão do todo em 

partes coerentes. 
Divisão sem coerência. 

 

Totalmente. 
Atendimento em mais da metade das ideias. 

Atendimento em menos da metade das ideias. 
M10 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 
Não atendimento das ideias. 

 

Totalmente. 
Mais da metade das ideias com ligação. 

 

Menos da metade das ideias com ligação.  

Desenvolvimento 
 
Identificação 

do objeto 
correto 

M11 
Estudo das ideias 

com ligação de causa e 
efeito. 

Ideias sem ligação.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 
M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  

Com as ideias essenciais. 
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 

M13 

 

Elaboração do resumo, 
reforçando as conclusões 

parciais. 
Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 

incorreta. 

 

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

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. 

M15 

Conclusão 
baseada  

nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). 
Ideias sem suporte. 

 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

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 

C1 Os impérios coloniais inglês, francês e português na África no século XX.  

C2 A Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

C3 A Guerra Fria e sua influência na descolonização da África.  

C4 O nacionalismo africano surgido no pós Segunda Guerra.  

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Término do Império Inglês na África.  

C6 
O compromisso britânico com a descolonização e a independência da Índia em 
1947, servindo de modelo para a retirada britânica das colônias africanas. 

 

C7 
A independência da Líbia em 1951, que, apesar de ser colônia italiana, estava 
ocupada e administrada pelos britânicos desde a Segunda Guerra Mundial.  

C8 
A independência do Sudão em 1956, tornando o país livre do domínio britânico e 
das ambições egípcias de anexação.  

C9 A retirada britânica da Costa do Ouro, que se tornou a nação de Gana, em 1957.  

C10 

Com a posse de Harold Macmillan, Primeiro Ministro inglês entre 1957 e 1963, a 
Grã-Bretanha acelerou a politica de retirada e independência das colônias 
africanas, temendo envolver-se numa guerra colonial como a que a França estava 
travando na Argélia. 

 

C11 

Seguindo a política de transição pacífica, os britânicos garantiram a independência 
da maioria de suas colônias africanas entre 1960 e 1968: Nigéria, Serra Leoa, 
Somália, Tanganica, Uganda, Zanzibar, Malawi, Zâmbia, Gâmbia, Botswana, 
Lesotho, Maurícia e Suazilândia. 

 

C12 
Apesar da política de transição pacífica, a Revolta dos Mau-Mau, iniciada em 1952 
no Quênia rapidamente evoluiu para um conflito colonial, com vitória britânica em 
1960, mas logo foi concedida autonomia política e a independência em 1962. 

 

C13 

Na Rodésia, houve uma declaração unilateral de independência em 1965, que não 
foi reconhecida pelos britânicos nem pela comunidade internacional. O governo era 
dominado por uma minoria branca, entrou em desacordo com a população negra, 
gerando uma violenta guerra civil que durou de 1964 a 1979. 

 

C14 

A guerra civil na Rodésia se encerrou em 1979, quando ocorreu uma intervenção 
internacional, fazendo o país retornar ao status de colônia britânica, com eleições 
supervisionadas pelos britânicos e obtendo sua independência em 1980, já como 
Zimbábue. 

 

 Conclusão Parcial  

C15 A descolonização britânica na África.  

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b. Fim do Ultramar Português na África  

C17 
Os movimentos nacionalistas nas colônias africanas e a contestação ao domínio 
português.  

C18 

A política portuguesa buscava negar a ideia do império colonial, considerando as 
colônias como províncias do Ultramar, parte de uma nação pluricontinental e 
multirracial, isolando Portugal na comunidade internacional, simpática a 
descolonização. 

 

C19 
Em 1956, é fundado o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde 
(PAIGC), movimento comprometido em obter a independência das duas colônias 
portuguesas. 

 

C20 
A tomada de Goa pela Índia em 1961 derrotando Portugal, estimulou o sentimento 
antiportuguês na África e ações armadas contra o domínio colonial.  

C21 

Em Angola, surgiram três grupos que lutavam pela independência: o Movimento 
Pela Libertação de Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola 
(FNLA) e a União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA), todos 
rivais entre si, e com apoio de diversos países. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 
Algumas idéias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C22 

A Guerra Colonial ou Guerra do Ultramar (1961-1974): o esforço português para 
manter suas províncias africanas, especialmente Angola e Moçambique.  
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C23 
A Guiné Bissau se declarou independente em 1973, reconhecida pela comunidade 
internacional, mas não por Portugal, que manteve o combate ao PAIGC até 1974, 
quando os portugueses finalmente reconheceram a independência. 

 

C24 
A Revolução dos Cravos, em 1974, mudou radicalmente a política colonial 
portuguesa, que decidiu por conceder independência a todas as colônias. 

 

C25 
Em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, a transição foi pacífica, com assistência 
portuguesa para a independência em 1975.  

C26 
Em Moçambique, após anos de conflito, a Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO) obteve a independência em 1975, com os Acordos de Lusaka.  

C27 
Em 11 de Novembro de 1975, Angola se tornou independente, com a retirada 
portuguesa e um governo composto por membros da MPLA.  

 Conclusão Parcial  

C28 A descolonização portuguesa na África.  

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 c. Decadência do Império Francês na África  

C30 
O enfraquecimento da França com a Segunda Guerra Mundial, e a derrota na 
Indochina em 1954, que estimulou a contestação violenta no império colonial 
francês. 

 

C31 
A política francesa de conceder independência a determinadas partes do império 
para evitar maior desgaste do poderio francês, empenhando em conflitos coloniais, 
especialmente na Argélia.  

 

C32 A independência da Tunísia em 1956, encerrando o protetorado francês na região.  

C33 
O fim do Protetorado francês no Marrocos em 1956, após uma revolta popular que 
reconduziu o sultão Mohammed V ao poder, exilado anos antes pelos franceses, 
liderando a nova nação independente. 

 

C34 
O referendo de Setembro de 1958, onde a França, pressionada, propôs duas 
opções as colônias: permanecer ligada a França, por meio da “Comunidade 
Francesa”, com pequeno grau de autonomia ou obter a independência total.  

 

C35 A independência da Guiné, fruto do voto popular no referendo de 1958.  

C36 

A França, desgastada, decidiu por conceder a independência de diversas nações 
africanas no ano de 1960, reduzindo em muito seu império na África: Camarões, 
Togo, Senegal, Madagáscar, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chade, 
Gabão, Congo, Mali e Mauritânia. 

 

C37 

A sangrenta Guerra de Independência da Argélia, iniciada em 1954 pela Frente de 
Libertação Nacional (FLN), consumiu muito dos recursos franceses e se estendeu 
até o território metropolitano francês, com atentados ocorrendo em diversas 
cidades francesas. 

 

C38 
Acordos de Evian em 1962: fim da guerra e a Argélia consegue a independência da França 
em 3 de julho de 1962, praticamente encerrando o Império Francês na África.  

C39 
A independência das Ilhas Comores, em 1975, após um longo período de 
autonomia pela França.  

 Conclusão Parcial  

C40 A descolonização francesa na África.  

 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 
Algumas ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C41 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

C42 
Os novos países africanos, fruto da descolonização dos impérios inglês, português 
e francês.  

C43 
As ex-colônias britânicas e legado da presença inglesa na África, com diversas 
nações participando da Comunidade Britânica. 

 

C44 
A rápida retirada portuguesa e contexto conturbado que se seguiu nas ex-colônias, 
com brutais guerras civis ocorrendo em Angola e Moçambique, despedaçando a 
estrutura deixada por Portugal. 

 

C45 
A presença francesa na África com a política denominada “Françáfrica”, visando 
defender os interesses da França no continente. 

 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Algumas ideias 

C46 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  



 4 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

A1  
A2  (A) COERÊNCIA  
A3  
B1  
B2  (B) CLAREZA  
B3  
C1  
C2  (C) OBJETIVIDADE  

C3  
D1  
D2  
D3  

(D) COESÃO  

D4  
E1  
E2  
E3  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4  

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

 

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

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Apresentar os fatos históricos relacionados à política externa brasileira com os EUA e a Europa durante a 
Nova República (1985 – 2010). 

       
 1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO  Obs 

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.  

Introdução 
(10% a 20%) 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Ligação com o desenvolvimento.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.  
Em todas as ideias.  

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

 
Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa). Em nenhuma das ideias.  

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

Em menos da metade das ideias.  
M9 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 
Em nenhuma das ideias.  

Em todas as ideias.  

Em mais da metade das ideias.  

Em menos da metade das ideias.  

Desenvolvimento 

 
Identificação 

do objeto 
correto M10 

Citação e justificativa das 
ideias com ligação de causa 

e efeito. 
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 

C1 A política externa brasileira.  

C2 As relações com os EUA.  

C3 As relações com a Europa.  

C4 A mudança da política externa brasileira em relação aos Governos Militares.  

C5 Os governos Sarney, Collor, Itamar, Lula e FHC.  

 

Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas 
ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Brasil e EUA  

C7 
As relações entre o Brasil e os EUA esfriaram na década de 1980, em decorrência 
de uma série de atos econômicos, especialmente após o Brasil ter declarado 
moratória em 1987. 

 

C8 
O incremento na presença brasileira na Organização das Nações Unidas (ONU) a 
partir da década de 1990, com a abertura de diversos escritórios de organismos da 
ONU no Brasil, recebendo apoio dos EUA. 

 

C9 
O comando brasileiro da Missão da ONU no Haiti, a Minustah, desde 2004, com 
grande emprego de tropas brasileiras, reforça o incremento da posição do Brasil no 
contexto das relações internacionais. 

 

C10 
O pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, 
que tem recebido discreto apoio dos EUA. 

 

C11 
A abertura do país promovida durante o Governo Collor, estimulou a presença de 
empresas americanas, o que gerou uma certa aproximação com os EUA. 

 

C12 
Uma maior aproximação com os EUA se deu a partir do Governo FHC (1995-2002), 
devido a proximidade entre o presidente brasileiro e seu colega americano, Bill 
Clinton (1993-2001). 

 

C13 
Apesar da aproximação, os EUA e o Brasil discordaram em vários pontos, como a 
adoção da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, e a Rodada Doha, onde 
o Brasil defende o fim dos subsídios agrícolas, enfrentando a oposição dos EUA. 

 

C14 
O Brasil condenou a invasão do Iraque em 2003, liderada pelos EUA, fato que 
gerou esfriamento nas relações entre os países.  

C15 
A reaproximação dos EUA com o Brasil no final do Governo Bush (2001-2009), 
buscando um parceiro estratégico na América do Sul e visando também o etanol 
brasileiro, buscando reduzir a dependência dos EUA do petróleo do Oriente Médio. 

 

 b. Brasil e União Europeia (UE)  

C16 
O Brasil estabeleceu relações com as nações europeias primeiramente em bases 
de acordos bilaterais, especialmente Portugal e Espanha. 

 

C17 O Brasil firmou uma parceira estratégica com a França em 2008.  

C18 
A proeminência brasileira no MERCOSUL gerou grande aproximação com a União 
Europeia, que passou a estabelecer parceiras com o bloco nos campos econômico 
e social, privilegiando o Brasil. 

 

C19 
O estabelecimento de acordos entre a UE e o MERCOSUL visando o 
desenvolvimento regional da América Latina, que é um dos objetivos da UE. 

 

C20 
A criação da Comissão Mista Brasil-União Europeia, que se reúne a cada dois anos e que 
serve de fórum de discussões entre o país e o bloco, especialmente no campo comercial.  

C21 
Os subsídios agrícolas são um ponto fraco da relação entre o Brasil e a UE, que 
possui vários países que o praticam, prejudicando o Brasil. A UE evita debater o 
tema fora do âmbito das rodadas de negociação da OMC. 

 

C22 
A onda de governos populistas tem feito a UE aprofundar suas parceiras com o 
Brasil, visto como democracia estável e mercado seguro na região.  

C23 Os acordos de cooperação da UE com o MERCOSUL foram aprofundados com o 
Brasil, nas áreas de comércio, ciência, tecnologia, educação, meio ambiente, 
transportes, combate ao narcotráfico, dentre outras. 

 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

ideias 

C24 O crescimento do Brasil no cenário internacional tem estimulado a UE a estabelecer 
mais parceiras com o país e com o MERCOSUL.  
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C25 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I) 
 

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

A1  
A2  (A) COERÊNCIA  
A3  
B1  
B2  (B) CLAREZA  
B3  
C1  
C2  (C) OBJETIVIDADE  

C3  
D1  
D2  
D3  

(D) COESÃO  

D4  
E1  
E2  
E3  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4  

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


