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PEP – 2016 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Analisar o terrorismo e os crimes transnacionais (tráfico de drogas e armas) na América Latina (AL), no 
universo das novas ameaças, de 1991 aos dias atuais. 
 
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 
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 

 

Conclusão 
(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)  
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2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas ideias 

C1 As novas ameaças do pós-Guerra Fria, a partir de 1991 com o fim da ordem 
bipolar: ascensão do terrorismo e dos crimes transnacionais.  

C2 A AL em 1991 e o renascimento das esquerdas.  
C3 O Terrorismo na AL.  
C4 Os crimes transnacionais e a AL.  

C5 A seguir, serão analisados os crimes transnacionais (tráfico de drogas e 
armas) na AL, no universo das novas ameaças, de 1991 aos dias atuais.  

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

 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 a. Terrorismo na América Latina.  

C7 A questão do radicalismo político-ideológico na AL e o surgimento de 
movimentos terroristas.  

C8 Os ataques terroristas na Argentina em 1992 e 1994 visando alvos israelitas.  

C9 
O Movimento Revolucionário Tupac Amaru, no Peru, conhecido pelo 
sequestro e ocupação da Embaixada do Japão no país em 1996, destruído 
pelo governo em 2000. 

 

C10 
O Sendero Luminoso, grupo de inspiração maoísta, surgido na década de 
1960, causou graves problemas ao Peru, tendo seu líder capturado em 
1992, e retraiu para o interior, promovendo ataques com bombas e 
emboscadas a forças militares e policiais. 

 

C11 O Exército de Libertação Nacional da Colômbia (ELN), criado em 1965, teve 
seu auge durante a década de 1990.  

 
C12 

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC): movimento criado 
em 1964 para implantar uma revolução comunista no país.  

C13 A transformação das FARC de movimento político para a “narcoguerrilha”, 
com a absorção por parte do grupo de várias estruturas do tráfico de drogas.  

C14 As Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC): grupo extremista de direita, 
criado em 1997 para combater as guerrilhas de esquerda na Colômbia.  

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C16 A articulação dos grupos terroristas na AL.  
 b. Crimes Transnacionais na América Latina.  

C17 O papel desempenhado por alguns países da região, que abrigam zonas de 
produção e cultivo de drogas, como Bolívia, Peru e Colômbia.  

C18 
O papel de países da região como rotas de passagem das drogas para 
Europa, Estados Unidos da América (EUA), África e Ásia, como Paraguai, 
Venezuela e Brasil. 

 

C19 A “economia do tráfico”: os custos milionários da produção e manutenção da 
cadeia criminosa de distribuição das drogas.  

C20 
O grande papel do narcotráfico na Colômbia, que dificulta o combate a tal 
atividade, com a ligação desta com diversos extratos da sociedade, desde 
agricultores a políticos nas mais altas esferas governamentais. 

 

C21 
O duro combate ao narcotráfico no México, uma das principais rotas de 
tráfico de drogas para os EUA, em especial pela diversidade de grupos 
criminosos, os “cartéis da droga”. 

 

C22 
A relação entre o tráfico de drogas e o tráfico de armas, com o movimento 
de vastas quantidades de armamento e munição para sustentar o poder do 
crime organizado na AL. 

 

C23 As diversas rotas do tráfico de armas na AL, ingressando no Brasil por meio 
do Paraguai, ou via Europa, EUA, Panamá e México.  

C24 
Outra importante fonte de suprimento para o tráfico de armas na AL são os desvios 
de material de forças policiais, militares, empresas privadas de segurança ou mesmo 
de fábricas e portos. 
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

C25 
A incapacidade de vários Estados da região em promover uma adequada 
fiscalização e controle de fronteiras, concedendo verdadeira liberdade de 
ação aos traficantes de armas na AL. 

 

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C27 A articulação dos crimes transnacionais na AL.  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Ideias 

C28 Terrorismo e crimes transnacionais, agentes perturbadores da ordem na AL.  
C29 O poder dos grupos terroristas na região.  

C30 A capacidade do crime organizado na AL e sua capacidade de comprometer 
os Estados locais.  

C31 A AL e o desafio das novas ameaças.  
C32 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)  
 

2a QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Apresentar os conflitos decorrentes da bipolaridade político-ideológica da Guerra Fria, no período entre 1945 e 
1991. 
 
 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.  
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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 
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 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas 
ideias 

C1 A Guerra Fria e a divisão do mundo em seus espectros ideológicos.  
C2 Os conflitos decorrentes da divisão do mundo em blocos.  
C3 Os diversos tipos de conflito ocorridos durante o período 1945-1991.  

C4 A seguir, serão apresentados os conflitos decorrentes da bipolaridade 
político-ideológica da Guerra Fria, no período entre 1945 e 1991.  

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Algumas ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C5 
A lógica do conflito, motivada pela Estratégia da Contenção: 
empreendida pelos Estados Unidos da América (EUA) para impedir que o 
bloco liderado pela União Soviética (URSS) se expandisse durante o 
período. 

 

C6 Guerra Civil da Grécia (1946-1949): a luta entre comunistas e o Exército 
grego apoiado pela Grã-Bretanha e EUA, saindo vencedor.  

C7 
Guerra Civil Chinesa (1946-1950): o enfrentamento entre nacionalistas e 
comunistas terminou com a vitória dos últimos, liderados por Mao Tse-Tung, 
apoiado pela URSS. 

 

C8 Golpe de Estado na Tchecoslováquia em 1948: no qual o país se tornou 
comunista, com forte intervenção da URSS.  

C9 
Guerra da Coreia (1950-1953): enfrentamentos entre Coreia do Sul e 
Coreia do Norte envolveram China, URSS e EUA, num conflito não resolvido 
até os dias atuais. 

 

C10 
O conflito cultural entre americanos e soviéticos: os EUA faziam 
propaganda das liberdades e valores democráticos bem como o alto padrão 
de vida, enquanto os soviéticos denunciavam as mazelas do capitalismo 
ocidental e que o padrão de vida soviético seria superior ao ocidental. 

 

C11 
O Levante Húngaro de 1956: a população elegeu um governo decidido a 
promover reformas e abandonar o bloco socialista. A URSS interveio e 
esmagou a revolução com tropas, executando o primeiro-ministro e 
deixando claro que não toleraria ações do tipo nos países de seu bloco. 

 

C12 
A Crise dos Mísseis em Cuba (1962): a instalação de misseis soviéticos com 
capacidade de carregar ogivas nucleares desencadeou forte reação dos EUA, 
deixando os países à beira da guerra. Após uma semana de tensão e negociações, 
EUA e URSS concordaram em retirar misseis de Turquia e Cuba, respectivamente. 

 

C13 
Guerra do Vietnã (1959-1975): os enfrentamentos entre Vietnã do Norte, 
comunista, e Vietnã do Sul, capitalista, acabaram por fazer os EUA se 
envolverem profundamente na guerra, enviando tropas e sendo derrotado 
pelas forças norte-vietnamitas, que tinham o apoio de China e URSS. 
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas ideias 

C14 Guerras Árabes Israelenses (1948, 1967, 1973): no Oriente Médio, os 
EUA apoiavam Israel enquanto a URSS apoiava os países árabes.  

C15 
Guerras de Descolonização na África e Ásia (1940-1990): apoiadas por EUA 
e URSS, que duelavam para obter influência entre os países recém-surgidos 
em tais continentes. 

 

C16 
Guerra do Afeganistão (1979-1989): buscando apoiar um governo 
comunista no país, a URSS enviou tropas para combater insurgentes 
apoiados por países islâmicos e os EUA, sendo derrotada e se retirando. 

 

C17 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)  

  
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. 
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


