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PEP – 2016 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar as divergências entre o Sul  e o  Norte  dos Estados Unidos da América (EUA),  nas expressões
psicossocial, econômica e política, que motivaram a eclosão da Guerra Civil (1861-1865).

 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.

Resumiu e destacou as ideias essenciais de todos os itens
em que dividiu o texto.

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

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
Estudo das ideias com

ligação de causa e efeito.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.
Atendimento em mais da metade das ideias.

Ideias sem ligação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

 Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13 Elaboração do resumo,
reforçando as conclusões

parciais.

Com as ideias essenciais.
Elaborou parcialmente com as ideias

essenciais.

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira
incorreta.

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)
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 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
As divergências  entre  o  Norte  e  o  Sul  dos  EUA eram notórias  e  se  faziam
presentes nos aspectos econômicos, políticos e psicossociais. 

C2

De  1861,  ano  da  fundação  dos  Estados  Confederados  da  América,  a  1865,
término da Guerra de Secessão, ocorreu a mais sangrenta guerra da história dos
Estados Unidos no século XIX, envolvendo os estados industrializados no Norte e
os estados agrícolas do Sul.

C3

Em 1860,  motivados pela  eleição  de Abraham Lincoln,  presidente  do  Partido
Republicano (PR) desfavorável à expansão da escravidão, os estados do Sul
(Carolina  do  Sul,  Flórida,  Alabama,  Mississipi,  Luisiana,  Tennessee,  Virgínia,
Carolina do Norte, Arkansas, Texas e Geórgia) iniciaram a secessão e, em 1861,
elegeram Jefferson Davis como presidente provisório.

C4
O início da guerra se deu em 12 de abril de 1861 com a abertura de fogo contra o
Forte Sumter, no porto de Charleston (Carolina do Sul), por parte dos sulistas.

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
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Expressão psicossocial:

C6

Os estados do Norte  eram muito  mais populosos que os da confederação e
defendiam o trabalho assalariado. Já os do Sul, com população muito menor e
composta por mais de um terço de negros, dependiam do trabalho escravo para
prosperar. O impasse se deu por essa diferença populacional em favor do Norte
não  se  refletindo  em  favorecimento  do  trabalho  assalariado  no  legislativo,
dominado pelos partidários do Sul.

C7

A mão de obra escrava,  não-especializada e analfabeta era considerada pelo
Norte um fator de fraqueza para o povo americano, pois os direitos humanos
estabelecidos,  já  na  independência,  deveriam  ser  expandidos  para  toda
população. Ao contrário do que era considerado pelo Sul, onde o escravo era tido
como um bem material.

C8

O grande afluxo de imigrantes para as áreas mais ao Norte, de clima semelhante
ao  europeu,  favoreceu  o  desenvolvimento  das  cidades,  do  comércio,  da
imprensa e dos profissionais liberais vindos da Europa. No Sul do país, o clima
quente  favoreceu  o  sistema  de  plantations com  sua  grande  demanda  pelo
trabalho escravo, para suprir a ausência de mão de obra branca, vindo a formar
sociedades patriarcais. 

C9

A origem diferenciada entre a população do Sul, aristocratas patriarcais, e a do
Norte, comerciantes liberais e adeptos da meritocracia,  gerou disputas em torno
dos  interesses  dos  primeiros  em  manter  suas  vantagens  pessoais  e  dos
segundos em garantir os interesses individuais de toda a população.

C10

No  que  diz  respeito  à  opinião  pública,  a  discussão  acerca  da  extensão  da
escravidão ao território nacional como um todo, da concentração deste sistema
nos estados do Sul,  da sua extinção total,  ou mesmo da transferência de tal
decisão  para  as  Assembleias  Legislativas  foi  explorada  amplamente,
aumentando as divergências quanto ao modelo a ser adotado.  

C11 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C12

As divergências no campo psicossocial puseram em cheque, por parte do Sul, o
“destino  manifesto”  do  povo  americano,  pois  a  manutenção  de  parcela  da
população no atraso do analfabetismo e no elitismo aristocrata do Sul se opunha
à  grande  parcela  de  negros  alfabetizados  integrando  à  sociedade  liberal  do
Norte. Tal situação teve reflexos na opinião pública nacional e colocou em lados
opostos   a  maior  parte  da  população  americana,  cerca  de  22  milhões  de
habitantes, do Norte, contra aproximadamente 8 milhões do Sul.

b. Expressão econômica:

C13
Os  Estados  do  Norte  dependiam de  um certo  protecionismo  em relação  ao
comércio  exterior  para  proteger  sua  produção  industrial.  No  Sul,  tal
protecionismo atrapalhava sua economia, pois era voltada para o exterior.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

C14

O valor da produção industrial  dos estados do Norte suplantava o de toda a
produção  sulina,  somente  Nova  York  produziu,  em  1860,  manufaturados
equivalentes a toda produção agrícola do Sul.  Assim, era interessante para o
Norte o fim da escravidão e a expansão do trabalho assalariado como forma de
aumentar o mercado consumidor interno. No Sul, a riqueza da aristocracia era
baseada no trabalho escravo.

C15

 O  tratamento  dado  às  questões  do  povoamento  das  novas  áreas  a  serem
ocupadas na porção Oeste do país, no nível Federal, divergia entre Norte e Sul.
Os primeiros eram a favor de uma maior flexibilização da posse das terras e de
sua  banalização,  distribuindo  as  mesmas  gratuitamente  aos  colonos  e
aumentando o número de propriedades privadas. Os segundos, queriam que as
terras fossem valorizadas e concentradas nas mãos das oligarquias ou vendidas
por altos preços.

C16

 A criação e o amadurecimento de um Sistema bancário nacional e centralizado
foi  de  grande  valia  para  os  do  Norte,  onde  havia  maior  oferta  de  capitais,
enquanto que para os do Sul, a escassez de capital tornava menos interessante
tal centralização.

C17
Nas cidades do Norte havia uma democracia liberal, no Sul a oligarquia detinha
riqueza e poder.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C19

As divergências econômicas relacionadas às tarifas protecionistas, à banalização
das terras, ao aumento do mercado consumidor interno, à criação de sistema
bancário  nacional  centralizado  e  ao  liberalismo  nortista  versus  oligarquias
sulistas contribuíram para a ruptura entre os estados do Sul e os do Norte.
c. Expressão política:

 C20

A  exigência  de  lei  Federal  que  garantisse  a  sobrevivência  do  sistema
escravocrata  sulista  nos novos territórios incorporados gerou desconforto  nas
duas casas legislativas, pois para o Norte representava uma afronta aos ideais
americanos  da  independência,  enquanto  que  no  Sul,  o  sustento  de  sua
economia. 

 C21

As divergências entre sulistas e nortistas foram materializadas no meio político
quando da Cláusula Wilmot da Lei  de Posse dos novos territórios anexados.
Acrescentada  pelo  democrata  da  Pensilvânia  David  Wilmot,  declarava  que  a
escravidão deveria ser proibida nos novos territórios conquistados ao México.
Aprovada pela Câmara, o Senado a derrubou.

C22

A aprovação de Lei que garantia ajuda Federal na captura de negros escravos
em fuga (Lei de Escravos Fugitivos, 1850), sendo uma vitória dos estados do
Sul, foi burlada pelos estados do Norte que apoiavam as fugas e abrigavam os
fugitivos, gerando desconforto entre os estados.

C23
A divisão do Partido Democrático entre  abolicionistas e escravocratas refletiu
tanto  no  Sul  quanto  no  Norte,  aumentando  as  divergências  em relação  aos
escravos nessas duas áreas.

C24

As  divergências  de  ideias  entre  sulistas  e  nortistas  foram  materializadas  na
criação do Partido Republicano, uma dissidência do Partido Whig, este último era
a  favor  do abolicionismo.  O PR teve como candidato  à  presidência  Abraham
Lincoln. 

C25
Eleição de Abraham Lincoln, influente candidato do PR, reforçou a posição do Norte
de limitar o trabalho escravo aos estados estabelecidos no Compromisso de Missouri
e negar sua expansão aos novos territórios incorporados do Oeste. 

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C27

As divergências no campo político giraram em torno do modelo de lei para regular a
escravidão do Sul. Assim, o Compromisso de Missouri, a Cláusula Wilmot da Lei de
Posses, a Lei de Escravos Fugitivos, dentre outras, não conseguiram chegar a um
consenso,  iniciando  a  secessão  quando  da  eleição  de  Abraham  Lincoln,
representante dos abolicionistas do Norte.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C28  As divergências entre o Sul e o Norte dos EUA, em torno da questão do trabalho
escravo, culminaram com a Guerra da Secessão (1861-1865).
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C  on      c      l  u      s      ã  o
(20% a 30%)

Algumas ideias

C29

Na expressão psicossocial, as circunstâncias do trabalho escravo, as diferenças
sociais da população, devido à migração, e a concentração de aproximadamente
dois terços dos americanos ao Norte contribuíram para divergir as opiniões entre
o Sul e o Norte, levando o impasse ao extremo.

C30

Economicamente,  as  divergências  entre  essas  duas  áreas  se  deram  pela
diferença de modelo produtivo adotado. Enquanto o Sul era agroexportador, o
Norte  desenvolveu  indústria  forte  e  comércio  pujante.  Assim,  enquanto  as
medidas protecionistas e a criação de um sistema bancário nacional centralizado
favoreceram o Norte, o Sul viu-se prejudicado por tais práticas.

C31

Já no aspecto político, as tentativas de aprovação de leis que refletissem um consenso
entre as aspirações do Sul e as do Norte não obtiveram sucesso. Desta forma, a cláusula
Wilmot, que proibia a expansão da escravidão para os territórios conquistados do Oeste,
foi aprovada na Câmara e vetada no Senado; e a Lei de Escravos Fugitivos foi burlada
pelo Norte.

C32
As  divergências  de  opinião  dentro  do  Partido  Democrata,  permitiram  a  eleição  de
Abraham Lincoln, do PR, favorável à manutenção da escravidão dentro dos limites dos
estados do Sul. Tal personagem tratou com firmeza a secessão dos estados sulinos.

C33
Por fim, infere-se que as divergências entre o Sul e o Norte dos EUA levaram os
EUA a uma guerra civil de grandes proporções.

C34 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)

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

 Apresentar os Eixos da Política Externa Brasileira (PEB) de 1990 a 2010.

 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.
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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)

 

 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
As transformações do sistema internacional e o fim da Guerra Fria inseriram
um  momento  de  inflexão  na  Política  Externa  Brasileira  (PEB)  com  o
estabelecimento de eixos de ações diplomáticas.

C2

No período que se seguiu à queda do Muro de Berlim (1989), apresentou-se à
diplomacia  brasileira  a  necessidade  de  um  alinhamento  com  a  potência
hegemônica, os Estados Unidos da América (EUA), bem como com a União
Europeia e o Japão,  estabelecendo-se o  Eixo Vertical  (Cooperação Norte-
Sul).

C3

No final  do segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso
(FHC) e início do governo Lula, constatou-se a necessidade de mudança de
foco  com  o  estabelecimento  do  Eixo  Horizontal  (Cooperação  Sul-Sul),
impactados pelas crises financeiras (Crises do Neoliberalismo) e pelo ataque
do 11 de Setembro de 2011.

C4
O governo Lula focou também, como uma agenda da PEB, a combinação dos
eixos horizontal e vertical. 

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

a. Eixo da PEB nos governos Collor, Itamar e FHC (Cooperação Norte-Sul).

C6
1) Modelo  ancorado  na  liberação  da  economia   -  Modelo  econômico
neoliberal  baseado  na  abertura  econômica  e  na  inserção  competitiva  no
mercado internacional.

C7
2)  Promoção da democracia   -  Opção pelo regime democrático e respeito
aos Direitos Humanos.

C8

3)  Intensificação  da  participação  do Brasil  em foros  internacionais –
Atuação por intermédio  de acordos,  tratados e posicionamento no cenário
internacional,  privilegiando  a  política,  a  economia  e  o  meio  ambiente,
sediando  a  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente  e  o
Desenvolvimento  Sustentável  (ECO-92)  e  assinatura  do  Tratado  de  Não
Proliferação Nuclear (TNP).

C9
4) Reforma de organismos internacionais – Reforma da Organização das
Nações Unidas (ONU) e pretensão a um assento permanente no Conselho de
Segurança da ONU.

C10
5) Globalização – Postura perante aos desafios da Globalização e da Nova
Ordem Mundial pós-Guerra Fria.

C11
6) Busca da credibilidade internacional – Após as crises econômicas do Brasil os
governos Itamar e FHC perseguiram a  estabilidade econômica  do país,  buscando
credibilidade no cenário internacional por intermédio do Plano Real.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12
7)  Autonomia pela Integração   -  Ao integrar-se ao cenário internacional o
Brasil  buscou  sua  autonomia  frente  aos  desafios  do  novo  sistema
internacional.

C13
8)  Diplomacia  Presidencial –  As  ações  diplomáticas  passam  a  ser
conduzidas pela presidência da república.
b.  Eixo  da  PEB  no  final  do  Governo  FHC  e  dos  governos  Lula
(Cooperação Sul-Sul).

C14
1)  Pró-ativa  e  Pragmática –  Ação  diplomática  que  traz  a  marca  de  um
ativismo exemplar, evidenciando o grande número de viagens da presidência
da república e de seu chancelar, notadamente no governo Lula.

C15
2) Incorporação da agenda social – Inserção de temas de grande apelo
social na PEB, notadamente países sul hemisféricos; como, combate à fome,
à miséria, as desigualdades de toda ordem.

C16
3)  Pluralização  de  atores –  Diversificação  do  número  diferenciado  de
parceiros estatais e não-estatais.

C17
4) Participação em blocos (BRICS-IBAS-MERCOSUL) –  Associação entre
países de interesses comuns.

C18
5) Posição assertiva em relação à reforma dos OI – Forte posicionamento
da PEB no sentido de se reformar os organismos internacionais.

C19
6)  Atuação  no  Haiti   -  Atuação  na  Missão  das  Nações  Unidas  para  a
Estabilização no Haiti (MINUSTAH), dando projeção a PEB.

C20
7)  Combinação de Eixos –  Combinação de ações diplomáticas tanto  no
sentido Norte-Sul, como no sentido Sul-Sul.

C21
8)  Diplomacia  Presidencial -  As  ações  diplomáticas  passam  a  ser
conduzidas pela presidência da república.

C22 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 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


