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PEP – 2017 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

OBSERVAÇÃO: ESTA É UMA DAS FORMAS DE SOLUÇÃO PARA A SERVIDÃO “COMPARAR”. LEIA A PUBLICAÇÃO 
“MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS POSSIBILIDADES. 

 
 Comparar os processos de ascensão do Japão nos séculos XIX e XX e da China nos séculos XX e XXI, nas 
expressões política e econômica, 
 
 1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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. 

Desenvolvimento 
 

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 

Comparação dos objetos 
obedecendo aos 

mesmos referenciais 
(fatores de comparação). 

Totalmente. 
 Empregou mais da metade dos referenciais corretamente. 

Empregou menos da metade dos referenciais corretamente. 
Não empregou os referenciais corretamente. 

 
M11 

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. 

 
M12 

Comparação 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 

 
Conclusão 
(20% a 30%) 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  

M14 
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. 
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

 
M16 

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. 

M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.  
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MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
   2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(10% a 15%) 

Algumas ideias 

C1 China e Japão, potências asiáticas com peso global.  

C2 O processo de ascensão internacional do Império do Japão, depois da Restauração Meiji 
(1898).  

C3 O processo de ascensão internacional da República Popular da China, a partir de 1978.  

C4 A seguir, serão comparados os processos de ascensão do Japão nos séculos XIX e 
XX e da China nos séculos XX e XXI, nas expressões política e econômica.  

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Ascensão do Japão nos séculos XIX e XX.  

C6 
1) Centralização do Poder 
No Japão, com a Restauração Meiji, o poder foi centralizado em torno da figura do 
Imperador, que, com um pequeno grupo de burocratas reorganizou o Estado japonês 
e dinamizou a entrada do país no sistema internacional. 

 

C7 

 2) Regime Político 
O Japão ascendeu como uma monarquia imperial onde o poder residia na mão do Imperador e 
um pequeno grupo ao seu redor. Após a Segunda Guerra Mundial, a monarquia foi preservada, 
entretanto, enfraquecida e o país se tornou uma democracia parlamentar com amplos direitos 
aos cidadãos. 

 

C8 

 3) Economia 
O Japão se modernizou, criando uma indústria forte. Embora a Segunda Guerra 
Mundial tenha devastado o país, ele se reconstruiu e recuperou-se rapidamente, 
investindo em tecnologia de ponta e mão de obra qualificada e disciplinada marcam o 
dinâmico capitalismo japonês. 

 

C9 

4) Política Externa 
A política externa japonesa até a Segunda Guerra Mundial era extremamente agressiva, com 
conflitos movidos pelo Japão buscando os recursos necessários para que o país mantivesse 
seu crescimento e ainda dominasse a Ásia. Após 1945, o Japão tornou-se uma potência 
econômica, renunciou a guerra de agressão e tornou-se o grande aliado dos Estados Unidos da 
América na região. 

 

C10 
5) Comércio Internacional 
O Japão tem considerável parcela do comércio global, em especial no segmento de alta 
tecnologia, com produtos japoneses sendo conhecidos pelo globo pela alta qualidade e 
durabilidade. 

 

C11 
6) Projeção Internacional 
A projeção japonesa no cenário internacional se dá do peso de sua economia no 
mundo, ser membro do G7, aliado dos EUA e possuir ainda alta capacidade científico-
tecnológica bem como uma população altamente qualificada. 

 

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C13 O Japão e sua força como potência regional.  
 b. Ascensão da China nos séculos XX e XXI.  

 
C14 

1) Centralização do Poder 
Na China o poder foi centralizado após a Revolução Comunista em 1949, que 
consolidou o Estado através da liderança de Mao Tse Tung até 1976. Em 1978, 
assume Deng Xiaoping que concede novo impulso ao país, transformando a China 
quanto a sua economia, mas mantendo o rígido controle estatal sobre a sociedade. 

 

C15 
2) Regime Político 
A Revolução de 1949 transformou a China num país comunista, com regime de 
partido único, o Partido Comunista da China, que perdura até os dias atuais, com 
severa restrição de direitos. 

 

C16 

3) Economia 
Apesar de ser um regime comunista, a China mudou a característica de sua economia, 
abraçando o capitalismo ocidental. Valendo-se do controle estatal, os chineses fizeram pesados 
investimentos na qualificação da mão de obra e industrialização do país, usando parcela da 
população como mercado consumidor em um primeiro momento e posteriormente lançou seus 
produtos no mercado global. 
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas Ideias 

C17 

4) Política Externa 
A ascensão internacional se deu principalmente pelo seu caráter econômico. O país 
busca de maneira incessante os recursos necessários ao seu desenvolvimento, visto 
que suas reservas não atendem a demanda bem como as conexões internacionais, 
por meio de empresas e investimentos chineses no exterior tem buscado também 
abertura para os produtos e serviços chineses no mercado global. 

 

C18 
5) Comércio Internacional 
A China tem forte peso no comércio global, e de maneira crescente, com mercadorias 
e investimentos, forçando a entrada mesmo nos mercados mais fechados. 

 

C19 

6) Projeção Internacional 
A projeção chinesa tem se dado através da dimensão econômica, com uma vigorosa 
expansão econômica que fez a China ser a segunda maior economia do mundo, com 
investimentos em quase todas as partes do globo e busca de parcerias que garantam 
ainda mais tal crescimento, bem como a hegemonia chinesa sobre a Ásia. 

 

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C21 A China e sua ascensão na busca da liderança mundial  

 c. Comparação dos processos de ascensão do Japão nos séculos XIX e XX e da 
China nos séculos XX e XXI, nas expressões política e econômica.  

C22 
1) Centralização do Poder 
A centralização do poder em comum nos dois países, com regimes de força, que 
buscam a hegemonia na Ásia. 

 

C23 
2) Regime Político 
A diferença entre a conformação do regime político no Japão e da China: democracia 
x autoritarismo. 

 

C24 
3) Economia 
Tanto Japão quanto China construíram economias capitalistas dinâmicas, com apoio 
estatal e o surgimento de empresas em diversos ramos com participação relevante na 
economia global. 

 

C25 
4) Política Externa 
Embora com agendas agressivas, Japão e China ascenderam de maneiras diferentes: 
o primeiro através de a força militar e o segundo através da força econômica. 

 

C26 
5) Comércio Internacional 
A diferença no comércio internacional: enquanto o Japão possui inserção forte através 
de produtos de alta tecnologia, a China tem uma presença massificada com diversos 
produtos. 

 

C27 
6) Projeção Internacional 
A diferença na projeção atual de Japão e China. O primeiro busca manter sua força 
regional, enquanto o segundo constrói um projeto de hegemonia regional ao mesmo 
que se fortalece para contestar a liderança americana. 

 

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C29 Japão e China, e a comparação de suas ascensões a potência.  
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

Conclusão 
(20% a 30%) 

Ideias 

C30 Potências asiáticas na ordem global: Japão e China.  
C31 O Japão e seu projeto de potência regional integrada ao sistema global.  
C32 A China e seu projeto hegemônico para a Ásia bem como a busca da liderança global.  
C33 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 
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(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)  
RESULTADO DA QUESTÃO 

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

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Justificar a ligação entre o Bolivarismo e o “Socialismo do Século XXI” com expressões tradicionais de correntes 
políticas na América Latina, como Nacionalismo, Radicalismo e Socialismo.                             

 
  1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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. 

Desenvolvimento 
 

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 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 

Introdução 
(10% a 20%) 

 
Algumas ideias 

 

C1 O Bolivarismo e a Revolução na América Latina, em especial na Venezuela.  

C2 O “Socialismo do Século XXI”: a filosofia política de Hugo Chávez, presidente da Venezuela 
entre 1999 e 2013, e difundida por este e seus sucessores na América Latina.  

C3 As influências do Nacionalismo, do Radicalismo e do Socialismo na América Latina.  

C4 A ligação entre as ideologias e o papel da esquerda na América Latina no surgimento do 
Bolivarismo nos anos 2000.  

C5 
A seguir, será justificada a ligação entre o Bolivarismo e o “Socialismo do Século XXI” com 
expressões tradicionais de correntes políticas na América Latina, como Nacionalismo, Radicalismo 
e Socialismo. 

 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas ideias 

C7 O forte peso do nacionalismo no desenvolvimento dos Estados latino-americanos.  
C8 A conjunção entre o nacionalismo latino-americano e o anti-imperialismo.  

C9 O peso do radicalismo na cultura política latino-americana, desde os tempos coloniais 
até os dias atuais em alguns países, caracterizando instabilidade.  

C10 A incapacidade do Estado em resolver questões sociais, criando revoltas em diversos 
países da região.  

C11 O domínio político das oligarquias e a falta de oportunidades sociopolíticas para a 
população em geral.  

C12 A influência do Socialismo na América Latina durante o século XX, em especial a 
Revolução Cubana de 1959.  

C13 As técnicas guerrilheiras socialistas: o foquismo de inspiração cubana e as guerrilhas 
na região.  

C14 
A ascensão de Hugo Chávez em 1999 e a transformação da Venezuela em país 
bolivariano, com poderes concentrados no Executivo em detrimento do Legislativo e 
do Judiciário, com um sistema de referendos populares que favorece o primeiro. 

 

C15 
A criação de um eixo de países bolivarianos na América Latina, com Venezuela, 
Equador, Cuba, Bolívia e Nicarágua, através da “Aliança Bolivariana para os Povos da 
Nossa América” (ALBA). 

 

C16 A agressiva política externa chavista, contestando os laços da América Latina com 
EUA e Europa e buscando parcerias com outros países como a Rússia.  

C17 A radicalização do Bolivarismo com as restrições a liberdade de expressão e de 
imprensa, em especial na Venezuela.  

C18 A distribuição de renda com caráter populista e a nacionalização de empresas 
estrangeiras, medidas políticas radicais comuns do Bolivarismo no campo econômico.  

C19 O esmagamento das oposições políticas através de leis ou coerção por militantes, 
outro traço comum e radical do Bolivarismo.  

C20 
A eleição de inimigos regionais periodicamente bem como uma política armamentista 
para causar instabilidades na região, como nos diversos eventos em que a Venezuela 
ameaçou a Colômbia. 

 

C21 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)  
 RESULTADO DA QUESTÃO 

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

 



6 
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 refere 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 modelo 
constante no item 3 acima. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


