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PEP/2015 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

HISTÓRIA
   

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

Analisar a política brasileira de promoção de integração Sul-americana, destacando  o Mercado Comum 
do Sul (MERCOSUL)  e a União das Nações Sul-americanas (UNASUL), de 1985 aos dias atuais.

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

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

Identificaçã
o 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.
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M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.

Subtotal – MÉTODO

 2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas 
ideias

C1
O  Estado  brasileiro  promove,  por  meio  de  ações  governamentais 
envolvendo o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e outros (Ministério 
da Integração Nacional etc), uma política de integração Sul-Americana.

C2
Este  processo  iniciou-se  em  1985  com  a  assinatura  da  Declaração  de 
Iguaçú pelos presidentes Raul  Alfonsín, da  Argentina e José Sarney,  do 
Brasil.

C3

Desempenham importantes papéis neste aspecto o Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL), que se iniciou em 26 de março de 1991, com a assinatura do 
Tratado  de  Assunção  pelos  governos  de  Argentina,  Brasil,  Paraguai  e 
Uruguai, e a União das Nações Sul -Americanas (UNASUL), 

C4

São  Estados  associados  do  MERCOSUL  a  Bolívia  (em  processo  de 
adesão),  o Chile (1996),  o Peru (2003),  a Colômbia e Equador (2004) e 
Guiana e Suriname  (2013). Com isso, todos os países da América do Sul 
fazem parte do MERCOSUL, seja como Estado parte, seja como associado. 

C5

A UNASUL é  formada por doze países sul-americanos: Argentina, Brasil, 
Uruguai,  Paraguai,  Bolívia,  Colômbia,  Equador,  Peru,  Chile,  Guiana, 
Suriname e  Venezuela.  Panamá  e  México  participam  como  membros 
observadores. Em  uma região  marcada  por  profundas  desigualdades,  o 
desenvolvimento  passa  pela  construção  de  um  espaço  sul-americano 
integrado.  Assim,  será  buscada  uma  conclusão  sobre  seus  reflexos  no 
equilíbrio regional.

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%)

Ide ias

a.  A  integração  por  intermédio  do  Mercado  Comum  do  Sul 
(MERCOSUL)

C7

No início dos anos 80, a aproximação Brasil-Argentina viria a ser a espinha 
dorsal da integração Sul-Americana, e o MERCOSUL, constituído em 1991, 
representou o primeiro processo desta integração. A relevância da América 
do Sul para o Brasil se dá pelo intercâmbio comercial e o crescente volume 
de investimentos brasileiros,  públicos  e privados,  repercutindo na política 
externa brasileira.

C8

O  MERCOSUL  objetiva  a  livre  circulação  de  bens,  serviços  e  fatores 
produtivos,  eliminando  direitos  alfandegários  e  restrições  não  tarifárias  à 
circulação de mercadorias, com o estabelecimento de uma tarifa externa e 
uma política  comercial  comum  em  relação  a  terceiros  países  ou  blocos 
econômicos.

C9

Caracteriza-se  pelo  regionalismo  aberto,  tendo  por  objetivo  não  só  o 
aumento do comércio intra-zona, mas  o estímulo às trocas com terceiros 
países.  Trata-se  de  um  bloco  multifacetado,  formado  por  países  em 
desenvolvimento  que,  apesar  das  assimetrias,  compartilham  desafios 
semelhantes. 

C10

A população do MERCOSUL chega a quase 300 milhões de habitantes. A 
sua população corresponde a 70% da população da América do Sul, com 
variadas etnias e origens. Tem Produto Interno Bruto (PIB) nominal de US$ 
3,32 trilhões (dados de 2011) e ocuparia a posição de 5a economia mundial 
se fosse  um único país.

C11

Na  década  de  80  ocorreram  diversos  encontros,  tratativas  e  acordos 
envolvendo signatários de vários países da região. 
Em 1986, os presidentes da Argentina e do Uruguai decidem implementar o 
controle único de fronteiras, uma política portuária comum, a ampliação das 
telecomunicações, o incremento da rede comum de gasodutos e estudos 
para a construção de pontes. No mesmo ano Brasil e Argentina assinam a 
Ata para a Integração Argentino- brasileira, estabelecendo o Programa de 
Integração  e  Cooperação  Econômica(PICE),  prevendo   tratamentos 
preferenciais frente a terceiros mercados. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Ide ias

C12

Em 1988, a Decisão Tripartite nº 1 dá início à integração entre a Argentina, 
Brasil  e  Uruguai,  sendo  este  último  incluído  no processo. O  setor  de 
transporte terrestre é indicado como o mais adequado para  a integração, 
com  assinatura de  protocolos  relativos  à  indústria  automobilística e de 
alimentação.

C13

Ainda  nos  anos  80,  é  assinado  o  Tratado  de  Integração,  Cooperação 
Econômica  e  Desenvolvimento,  criando  um  mercado  comum  entre  a 
Argentina e o Brasil com o prazo de 10 anos para a remoção de entraves 
tarifários ao comércio bilateral de bens e serviços.

C14

Na década de 1990, as aproximações se expandiram para outros países e 
Expressões do Poder.  Em 1990, os presidentes da Argentina e do Brasil 
subscrevem, em Foz do Iguaçu (Brasil), um acordo de salvaguardas mútuas 
com  inspeções, sem restrição, em suas respectivas instalações nucleares, 
apresentando o  mecanismo  de  controle  à  Organização  Internacional  de 
Energia Atômica (OIEA). 

C15

Em  1991,  Brasil,  Argentina,  Uruguai  e  Paraguai  assinam  o  Tratado  de 
Assunção,  considerado marco inicial do MERCOSUL.  Argentina e o Brasil 
subscrevem,  na  Associação  Latino-Americana  de  Integração  (ALADI),  o 
Acordo de Complementação Econômica nº 14.  Brasil e do Uruguai  assinam 
o Acordo de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o 
Desenvolvimento  da  Bacia  do  Rio  Quaraí,  facilitando  a  circulação  de 
pessoas, mercadorias e veículos na fronteira brasileira-uruguaia.  É criado 
também o Conselho Industrial do Mercosul (CIM).

C16

Em  1992, o Conselho  Monetário  Nacional  (CMN),  do  Brasil,  aprova  a 
negociação de investidores brasileiros nas bolsas de valores da Argentina e 
do  Uruguai. Argentina,  Brasil,  Paraguai  e  Uruguai,  e  Chile  assinam  a 
Declaração de Canela (Brasil), que harmoniza as posições do Cone Sul na 
Conferência  da  Organização das Nações  Unidas sobre  Meio Ambiente  e 
Desenvolvimento,  a  ECO-92. A Declaração  de  Las  Leñas,  condiciona  a 
vigência de instituições democráticas para a cooperação entre os países no 
Tratado de Assunção.
Em  1993, abre-se concorrência pública internacional para a construção da 
ponte entre São Borja (Brasil)  e  Santo Tomé (Argentina),  inaugurada em 
1996.

C17

O Protocolo de Ouro Preto (1994) concede ao MERCOSUL nova estrutura, 
lhe conferindo personalidade jurídica internacional, dividindo-se em:
O Conselho do Mercado Comum (CMC); o Grupo Mercado Comum (GMC); 
a  Comissão  de  Comércio  do  Mercosul  (CCM);  a Comissão  Parlamentar 
Conjunta  (CPC);  o   Foro  Consultivo  Econômico-Social  (FCES);  e  a 
Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM).

C18

Em  1995,  é  assinado  o  Acordo  Inter-regional  de  Cooperação  entre  o 
Mercosul e a União Européia. A assinatura da Declaração do Pantanal, pela 
Bolívia e Brasil,1997, dá início às obras do gasoduto binacional. O Protocolo 
de Ushuaia (1998) estabelece que  o país signatário que não respeitar os 
preceitos democráticos não poderá permanecer no MERCOSUL.

C19

A infra-estrutura física é uma a área a ser implementada  para se atingir os objetivos 
do MERCOSUL,  abordada no  nível  internacional  pela  Iniciativa  de  Integração  da 
Infra-estrutura Regional Sul-Americana (IIIRSA), implantada em 2000. A IIRSA prevê 
princípios  orientadores  de  uma  visão  estratégica  da  América  do  Sul,  a  saber: 
Coordenação público-privada, regionalismo aberto, convergência normativa, eixos de 
integração e desenvolvimento e sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

C20

Na última década, o MERCOSUL passou por várias melhorias e criações, como  o 
Tribunal Permanente de Revisão (2002),  O “Acordo sobre Residência para Estados 
do Mercosul, Bolívia e Chile” (2002), o Parlamento do MERCOSUL (2005), o Instituto 
Social do MERCOSUL (2007), o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos 
(2009),  o  Plano  Estratégico  de  Ação  Social  do  MERCOSUL  (2010)  e  o 
estabelecimento do cargo de Alto Representante-Geral do MERCOSUL (2010). 

C21

Na  2a Reunião  de  Presidentes  da  América  do  Sul  (Guaiaquil,  2002),  é 
destacada  a  intenção  de  construir  de  maneira  coordenada  um  espaço 
integrado,  mediante  o  fortalecimento  das  conexões  físicas  e  da 
harmonização dos marcos institucionais, normativos e regulatórios.
O Brasil  possui   grande capacidade de  articulação devido  ao  transporte 
hidroviário  nas bacias do Paraná-Tietê e Amazônica e uma rede rodoviária 
e  ferroviária  considerável,  possibilitando  após  investimentos  e  melhorias 
uma integração modal entre os países.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Ide ias

C22

Criado em 2005, o  Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL 
(FOCEM), financia projetos de convergência estrutural e coesão social para 
reduzir as assimetrias entre os Estados Partes, beneficiando as economias 
menores do bloco (Paraguai e Uruguai),  especialmente em setores como 
habitação,  transportes,   microempresa,  biossegurança,  capacitação 
tecnológica e aspectos sanitários. 

C23

O Plano  Plurianual  (PPA)  2012-2015  do  Ministério  do  Planejamento, 
Orçamento  e  Gestão trata  também  sobre  a   Integração  Sul-Americana, 
abordando  assuntos  como  o  Código  Aduaneiro,  a  definição  de  um 
cronograma para a eliminação da dupla cobrança da tarifa externa comum, 
o Acordo sobre Defesa da Concorrência do MERCOSUL e o Programa de 
Consolidação da União Aduaneira.

C24
 No pilar social, a elaboração do Plano Estratégico de Ação Social do 
MERCOSUL (PEAS) definiu metas regionais de desenvolvimento social para 
os países membros.

Conclusão Parcial

   C25

O processo de integração sul-americana abre  perspectivas para  explorar 
uma série de vantagens  e oportunidades para os países, não apenas na 
área econômica e comercial, pela harmonização regulatória e pelos ganhos 
de  escala,  mas  também  no  setor  social.  Por  outro  lado,  o  processo 
integracional encontra fatores limitadores e obstáculos, para cuja superação 
os  esforços  do  Governo  brasileiro,  em  conjunto  com  os  demais  países, 
devem  se  concentrar,  por  meio  de  formulação  de  estratégias  e 
implementação de políticas  públicas.  A preocupação com a  redução das 
assimetrias  entre  os  Estados-Partes,  aspecto  fundamental  para  o 
fortalecimento  do  processo  de  integração,  passa  pela  questão  de  infra-
estrutura física. No campo econômico, o Brasil possui vantagem natural na 
região , podendo se utilizada como plataforma para ampliar suas relações 
com o resto do mundo.
b. A integração por intermédio da União das Nações Sul-Americanas 
(UNASUL)

   C26

Em  1991,  ocorreu  em  Montevidéu  (Uruguai)  o  5º  Simpósio  de  Estudos 
Estratégicos, com a participação das Forças Armadas da Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai. O debate centrou-se no redimensionamento das Forças 
Armadas frente ao processo integracionista do Mercosul. 

   C27

Em 1997,  Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai realizam, em Rosário do Sul 
(Brasil/RS), o primeiro exercício militar conjunto (Operação Cruzeiro do Sul). 
Em 1996, a operação foi realizada por argentinos e brasileiros na Argentina, 
tendo Uruguai e Paraguai como observadores. É assinada, pela Argentina, 
Brasil e Paraguai, a Ata de Foz de Iguaçu, que estabelece que as atividades 
ilegais na fronteira dos três países devem ser tratadas de forma coordenada. 
Estas  iniciativas  pode  ser  considerada  uma  primeira  aproximação  das 
intenções  de  coordenar  esforços  regionais  de  Defesa  e  segurança 
futuramente na UNASUL.

C28

Em 2004,  na 3ª  Reunião de Presidentes da América do Sul,  foi  redigida 
Declaração  de  Cuzco,  criando a CASA (Comunidade  Sul-Americana  de 
Nações).  Em 2007,  durante a  1ª  Reunião  Energética da América  do  Sul 
(Venezuela),  o  nome  foi  modificado  para  UNASUL. Em   2008, 
representantes  dos  12 países  assinaram  o tratado  para  a  criação  da 
UNASUL como um organismo internacional. 

 C29

A UNASUL, composta de 8 Conselhos setoriais voltados para os temas de 
interesse comum (segurança, economia e finanças, infraestrutura, energia, 
saúde,  desenvolvimento  social,  educação,  ciência  e  tecnologia),  está  em 
vigor desde 2011. 

 C30

O objetivo principal da UNASUL é propiciar a integração entre os países da 
América do Sul nas áreas econômica, social e política, esperando-se uma 
coordenação  e  cooperação  maior  nos  segmentos  de  educação,  cultura, 
infra-estrutura, energia, ciências , segurança/defesa e finanças. 

C31

A UNASUL tem três órgãos deliberativos: Conselho de Chefes de Estado e 
de Governo, Conselho de Ministros de Relações Exteriores e Conselho de 
Delegados. Existem propostas para um Conselho de Defesa da América do 
Sul; um Parlamento único; criação de uma moeda única; e um banco central 
para a comunidade.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Ide ias

C32

A América do Sul apresenta deficiências de interligação da infraestrutura, 
por  razões  históricas  ou  geográficas,  de  maneira  mais  notável  na  parte 
setentrional da região, Os altos investimentos demandados pelos projetos 
de infraestrutura serão vitais para o desenvolvimento socioeconômico dos 
países.  A  criação  do  Conselho  Sul-Americano  de  Infraestrutura  e 
Planejamento (COSIPLAN) visa coordenar esforços nessa área estratégica.

C33

O Banco do Sul,  uma vez em funcionamento, estará voltado para financiar 
projetos  em  setores  chave dos  países  da  UNASUL,  impulsionando  o 
desenvolvimento social, econômico e ambiental e consolidar a integração da 
infraestrutura sul-americana.  O  setor da integração energética  é uma área 
sensível neste contexto.

C34

O fortalecimento do suporte financeiro aos países e projetos da região se dá 
entre os Organismos Financeiros  que atuam na América do Sul,  como o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, a Corporação Andina de 
Fomento – CAF e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do 
Prata – Fonplata, bem como o Banco de Desenvolvimento do Caribe – BDC, 
do qual a Guiana é membro.

    C35

A  proposta de criação Conselho Sul-americano de  Economia e Finanças, 
integrado pelos Ministros de Economia e Presidentes de Bancos Centrais, 
facilitará  este  diálogo  e  o aprimoramento  de  instrumentos  financeiros 
regionais como o  Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), 
da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), e do Sistema de 
Pagamentos em Moeda Local (SML).

C36

 A área  de defesa também sobressai,  no  contexto  do  estreitamento  dos 
laços entre os países da América do Sul, como importante foco de atuação. 
A UNASUL busca  promover a cooperação com os países sul-americanos, 
construindo uma visão compartilhada sobre  segurança regional

C37

A vulnerabilidade das populações fronteiriças também é um entrave para as 
quais se devem focar políticas especiais, melhorando as condições de vida 
das pessoas estabelecidas na Faixa de Fronteira. As melhorias também se 
referem ao aperfeiçoamento do sistema de aduanas regional,  facilitando o 
comércio regional.
Conclusão Parcial

C38

Uma  das  grandes  vantagens  da  UNASUL é  justamente  permitir  estreita 
sinergia,  em alto nível  político,  entre os  diferentes Conselhos Setoriais  e 
outros organismos,  para a concretização dos projetos.  Do ponto de vista 
social, o continente ainda possui grandes bolsões de pobreza, que deverão 
ser  objeto  de  iniciativas  conjuntas  dos  países.  A  participação de  todos 
países da América do Sul no MERCOSUL , ainda que não sejam estados 
associados, pode ajudar na consolidação da UNASUL e na integração Sul-
Americana.

 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C39

 As  relações  do  Brasil  com  os  vizinhos  sul-americanos  e,  especialmente,  a 
construção  de  um  espaço  regional  integrado  no  sub-continente,  representam  o 
principal objetivo para a diplomacia brasileira 
A política  brasileira  de  integração  Sul-Americana  passa  por  diversos  governos, 
consolidando-se como uma política de Estado que prioriza a América do Sul desde a 
década de 80. 

C40

O esforço de integração, traduzido, principalmente, na UNASUL e no MERCOSUL, 
além de outras iniciativas multilaterais e bilaterais, constitui requisito estratégico para 
a  inserção  bem-sucedida  de  nossa  economia  e  sociedade  em  um  ambiente 
internacional  crescentemente  competitivo,  globalizado  e,  por  vezes,  contrário  aos 
interesses dos governos regionais

C41
A integração dos 12 países sul-americanos, nos aspectos político, social, econômico, 
ambiental e  de infraestrutura, é vetor fundamental dentro da perspectiva maior do 
Brasil de construir boas relações com seus vizinhos continentais.

C42

Esta  política  de  integração  favorece  o  equilíbrio  regional,  ampliando  o  diálogo, 
nivelando  capacidades  econômicas,,  mas  traz  sobrecargas  de  encargos  e 
investimentos aos países mais desenvolvidos e donos dos maiores territórios, PIB e 
população, podendo gerar animosidades entre as populações e opinião pública.

C43  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO
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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
E2
E3
E4

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

Apresentar  as características das correntes nacionalistas na América Latina, no século XX.

 1. MÉTODO
PARÂM ETRO 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 Definição de América Latina

C2 O entendimento sobre nacionalismo como a ideologia de grupo político.

C3 Cárdenas no México

C4 Getúlio Vargas no Brasil

C5 Peron na Argentina

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 Os regimes populistas como disseminadores da ideologia nacionalista.

C8 Governos  fortes  e  centralizadores,  sob  a  direção  de  grande  liderança 
individual.

C9 Líderes reformistas, carismáticos, autoritários e com grande apoio popular.

C10 Política  econômica  voltada  para  o  incentivo  à  industrialização  e  a 
substituição das importações.

C11 Desenvolvimento de ideologias nacionalistas que pregavam a união das 
diferentes classes sociais sob a tutela do Estado

C12 Identificação dos líderes com o próprio Estado.

C13 Fenômeno urbana que se utiliza, normalmente, das massas populares para 
obter apoio político.

C14 Existência  de  políticas  trabalhistas  e  controle  de  sindicatos  pelo  poder 
público.

C15 Controle efetivo sobre a massa de trabalhadores urbanos.

C16 Prática antimperialista através da nacionalização de “setores estratégicos” 
do país (petróleo, estradas de ferro e outros).

C17 Política  social  paternalista,  unipartidarismo  e  estatização  dos  meios  de 
comunicação e dos sindicatos.

C18 Burocratização excessiva do Estado e perseguição política dos opositores 
do governo.

C19 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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1
E2
E3
E4

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

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

O avaliador  deverá  fazer  as  observações que  julgar  pertinentes  na  própria  prova  e no  espaço abaixo,  de 
maneira a orientar o estudo 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 para a realização de uma prova 
equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo avaliador.
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. 
Para melhor avaliação da Expressão Escrita, 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 PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


