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PEP 2018 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

      HISTÓRIA

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

Analisar a atuação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), durante a Guerra Fria (1945-
1991),  destacando a competição pela hegemonia global com os Estados Unidos da América (EUA),  concluindo
sobre as relações conflituosas dos EUA com Cuba no período considerado.

1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I      n  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.

M12
Elaboração das ideias

do destaque

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

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.

 MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

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

Algumas
ideias

C1
A URSS foi o país que representou o bloco comunista no mundo a partir de
1922 e combateu a polaridade capitalista até 1991, em oposição aos EUA.

C2

A URSS localizava-se nas latitudes médias e do norte do Hemisfério Norte.
Quase duas vezes e meia maior que o território dos EUA, era um país de
tamanho continental, apenas ligeiramente menor do que toda a América do
Norte. O território soviético tinha uma área total de 22.402.200 quilômetros
quadrados, o que representava um sexto da superfície terrestre da Terra. 

C3
A  Guerra  Fria  foi  um  confronto  ideológico  que  colocou  em  choque  as
ideologias capitalistas e comunistas no mundo. 

C4
Ainda no início da década de 1960, outro fenômeno acirrou sobremaneira os
ânimos  entre  as  superpotências.  A  recém-ocorrida  Revolução  Cubana
demonstrava um fôlego inesperado para os EUA.

C5

A seguir,  será analisada a atuação da URSS  durante a Guerra Fria (1945-
1991),  destacando  a  competição  pela  hegemonia  global  com  os  EUA,
concluindo  sobre  as  relações  conflituosas  dos  EUA com  Cuba  no  período
considerado.

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%)

Algumas
Ideias

a. De 1945 a 1967.

C7

O Kremlin Moscou cooperava ativamente com os partidos comunistas locais
para a  formação de democracias populares (repúblicas socialistas)  nessas
regiões.  Foi  o  caso  da  Polônia  e  da  Iugoslávia(1945),  Albânia  e
Bulgária(1946), Romênia (1947), Tchecoslováquia (1948) e Hungria (1949).

C8

A URSS propôs-se a ajudar seus países aliados, com a criação do Conselho
para Assistência Econômica Mútua (COMECON). O COMECON fora proposto
como  maneira  de  impedir  os  países-satélites  da  URSS  de  demonstrar
interesse no Plano Marshall,  e não abandonarem a esfera de influência de
Moscou, em oposição aos interesses dos EUA (Destaque).

C9
Em  setembro  de  1947,  foi  criado  o  Comitê  de  Informação  dos  Partidos
Comunistas e Operários, o Kominform –, com o objetivo de unificar a ação
comunista na Europa Ocidental, sob orientação de Moscou.

C10

Entre  1951  e  1955,  o  Quinto  Plano  Quinquenal,  que  incentivava
principalmente o progresso tecnológico e a indústria bélica, elevou a URSS ao
lugar de segunda potência industrial do mundo. Rapidamente, o país tornou-
se o maior produtor de aço e de petróleo, com o objetivo de competir no ramo
frente aos  aos interresses norte-americanos (Destaque).

C11

Em resposta à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a URSS
firmou entre ela e seus aliados o Pacto de Varsóvia  (1955) para unir forças
militares da Europa Oriental. Tal ação foi realizada para fazer frente aos EUA
(Destaque).

C12

O líder soviético Nikita Khrushchev deu início ao processo de aproximação com os
EUA. Num gesto de grande coragem, em 1959 fez uma visita de diversos dias àquele
país. Era a primeira vez que um dirigente da URSS pisava em solo americano. Através
dessa aproximação com os EUA, teve início o que se denominou coexistência pacífica
entre as duas superpotências (Destaque).

C13
Em 1959, o bloco socialista seria ampliado com a inclusão de Cuba, primeiro
país da América Latina a adotar o regime comunista, em decorrência de uma
revolução liderada por Fidel Castro.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C15
A URSS estabeleceu ações e comportamentos que a deixaram em igualdade
de condições no contexto da Guerra Fria.
b. De 1968 a 1991.

C16
Em 1968, a Tchecoslováquia se rebelou contra a influência soviética,  no
evento  conhecido  como  a  Primavera  de  Praga. As manifestações,
entretanto, foram esmagadas por uma invasão soviética. 

C17
A corrida espacial foi uma disputa que ocorreu na segunda metade do século
XX entre  a  URSS e os  EUA pela  supremacia  na exploração  e tecnologia
espacial, perdurando até 1975 (Destaque).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

(55% a 70%)

Algumas
Ideias

C18

Na década de 1970, o dirigente soviético Leonid Brejnev se aproxima do líder
chinês  Mao  Tse-Tung.  Ainda  que  não  tenha  alcançado  os  resultados
planejados, o líder soviético chega à neutralidade e fecha acordos comerciais
com àquele país. 

C19

Leonid Brejnev se aproveita da boa fase com os EUA e dá início a vários
acordos, como a facilitação da “aliá” dos judeus, acordos antinucleares, como
o Tratado de  Conversações sobre Limites para Armas Estratégicas  (SALT),
em 1972, e acordos comerciais, como o intercâmbio entre a bebida americana
pepsi-cola e a vodka soviética Stolitchnaya (Destaque).

C20

Mikhail Gorbatchov foi o último dirigente soviético. Assumiu o cargo de secretário-
geral  do  Partido  Comunista  da  União  Soviética  (PCUS)  em  março  de  1985,
substituindo Konstantin Tchernenko, que falecera naquele ano. Naquele contexto,
o  comunismo  ainda  tentava  se  opor  à  democracia  defendida  pelos  EUA
(Destaque).

C21

O bom relacionamento com os membros do partido e a habilidade política foram
fatores  que  credenciaram  Gorbatchov  a  assumir  o  posto  mais  importante  na
hierarquia  administrativa  soviética.  Defensor  de  ideias  modernizantes,  instituiu
dois projetos inovadores: a Perestroika (reconstrução econômica) e a Glasnost
(transparência  política).  Todas  essas  ações  para  competir  com  os  EUA  na
expressão política internacional (Destaque).

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C23
A  URSS  nesse  segundo  período  analisado  foi  se  desgastando  e
enfraquecendo seu poder  político,  chegando a sua dissolução,  ao mesmo
tempo que deixou os EUA como líderes hegemônicos no cenário mundial.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C24
Durante esses 40 anos de Guerra Fria, o sistema socialista soviético foi expandido de
tal forma que chegou a ter países socialistas do Extremo Oriente a Cuba. A maioria
seguindo as ordens de Moscou. 

C25
Este  cenário  de  tensão  mundial  perdurou  até  1991,  quando  a  URSS  acabou  e
consequentemente o fim de uma grande ameaça ao capitalismo e aos EUA, criando
uma nova ordem mundial.

C26
Relações conflituosas dos EUA com Cuba: a crise na Baía dos Porcos, em 1961 e a
crise dos mísseis, em 1962 (conclusão imposta).

C27
A Guerra Fria durou cerca de 45 anos e durante esse período o mundo esteve perto de
uma guerra nuclear por diversas ocasiões. 

C28  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)
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RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

Durante a Nova República (1985-2010), o Brasil desempenhou papel central no processo de integração sul-
americana. Justifique esta assertiva, destacando a atuação de cada governo nessa área.

 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.

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
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.

M11  Atendimento da imposição
do destaque

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
A integração  sul-americana  passou  a  ter  foco  central  na  política  externa
brasileira na década de 1990.

C2 Período de atuação e países envolvidos. 

C3 Papel do Brasil como líder dessa integração.

C4 Governantes brasileiros envolvidos.

C5
A seguir, será justificada a assertiva do enunciado, destacando-se a atuação
de cada Governo.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

C7
Criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) em 1985, sem dúvida o
organismo internacional que mais projeta e que mais benefícios têm trazido
ao Brasil (Destaque).
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8 A Declaração de Iguaçu, em 1985 com a participação brasileira (Destaque).
C9 A Ata para a Integração Argentino-Brasileira, de 1986 (Destaque).

 C10
O Tratado de Integração,  Cooperação e Desenvolvimento,  de 1988, entre
Brasil e Argentina.

 C11 Ata de Buenos Aires, de 1990.

 C12

A Comunidade Andina(CAN) é uma integração regional dos países andinos
da América do Sul. Na condição de países associados à Argentina, Brasil,
Chile,  Paraguai  e  Uruguai  e  tendo  como  país  observador,  a  Espanha
(Destaque).

 C13

Em dezembro de 2004, na declaração de Cuzco, foi criada a Comunidade
Sul-Americana  (atual  UNASUL),  onde  o  processo  de  integração  regional
continente  começou  a  se  firmar  com  maior  força,  onde  o  Brasil  teve
participação (Destaque).

 C14
Criação  do  Conselho  de  Defesa  Sul-Americano,  proposta  pelo  Brasil  e
discutida pela primeira vez em uma reunião de cúpula dos presidentes sul-
americanos em abril de 2008 (Destaque).

 C15
Criação  da  Integração  Infraestrutura  Regional  Sul-Americana  (IIRSA)
(Destaque).

 C16 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)
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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 refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de acordo

com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/CAEM. 
A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme o Guia de Autoavaliação,

encontrado na Página do CP/CAEM, no menu “Baremas-FAC”. 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


