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PEP – 2019 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Analisar  as causas do fracasso do projeto  Pan-americano  de Simon Bolívar,  nas  expressões política  e
econômica, concluindo sobre o papel dos Estados Unidos da América (USA) e da Grã-Bretanha nesse processo.

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

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.

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

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

Algumas
ideias

C1
O  Pan-americanismo  foi  o  projeto  idealizado  por  Simon  Bolívar,  um  dos
principais artífices do processo de independência das colônias espanholas na
América, a partir da segunda metade do século XVIII. 

C2
O Pan-americanismo preconizava a união da América Espanhola, Confederação
de Estados Fortes, baseados na antiga organização dos Vice Reinos.

C3
Diversos interesses impediram a consecução desse ideal, contribuindo para o
fracasso do referido projeto.

C4
Destaca-se nesse contexto a influência de potências externas, particularmente a
Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América (EUA).

C5
A seguir, serão analisadas as causas do fracasso do projeto Pan-americano de
Simon Bolívar, nas expressões política e econômica, concluindo sobre o papel dos
Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha nesse processo.

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. Expressão Política.

C7
Convocação em 1824 dos países do continente americano para o Congresso no
Panamá. Houve boicote dos EUA, Brasil, Argentina e Chile.

C8 Instabilidade política das recém-criadas repúblicas na América do Sul.

C9
Ideal  de Bolívar  em criar  um Estado forte  baseado em vinculações étnicas,
culturais e linguísticas, excluindo assim a presença norte-americana, causando
uma reação de repúdio por parte dos EUA.

C10
Política inglesa de apoiar a independência das ex colônias, sem, no entanto,
permitir a criação de um ou mais Estados fortes.

C11
Criação da Doutrina Monroe pelos EUA, objetivando transformar o território das
antigas colônias em sua área de influência, com o claro objetivo de impedir a
formação de um Estado forte.

C12

Os  criollos,  elites  locais  que  lideraram  os  processos  de  independência,
mantiveram, de certo modo, as estruturas coloniais, rompendo apenas os laços
políticos  com  a  metrópole.  Desta  maneira,  foram  preservadas  a  grande
propriedade  (concentração  fundiária),  a  monocultura,  o  trabalho  compulsório
(servidão, semi-servidão e escravidão), a produção em larga escala voltada para o
abastecimento do mercado externo.

C13

As novas repúblicas, antigas unidades coloniais, voltaram-se inteiramente para
o mercado externo, em especial com a Grã-Bretanha, sem espaço para que
criassem  relações  mais  fortes  entre  si  e  fazendo  com  que  cada  região  se
tornasse uma unidade estanque, situação estimulada pela já citada potência.
Essa ausência de vínculos favoreceu disparidades regionais e um consequente
localismo.

C14
A  própria  organização  em  Vice-Reinos,  criada  pela  antiga  colônia,  sem
vinculação entre os mesmos.

C15 Falta de experiência política da classe dominante “criolla”.
C16 Outras ideias julgadas pertinentes

Conclusão Parcial

C17

Os  EUA  e  a Grã-Bretanha  caracterizados como agentes  externos  de  grande
influência na independência das colônias, com o cuidado de evitar a criação de
Estados  fortes  na  região,  facilitando  assim  o  controle  e  influência  sobre  as
mesmas, indo de encontro dos ideais pan-americanos de Bolívar.
b. Expressão Econômica

C18
Necessidade  de  novos  mercados  consumidores,  por  parte  da  Grã-Bretanha,
devido às Guerras Napoleônicas.

C19
Imposição  por  parte  da  Grã-Bretanha,  e  posteriormente  dos  EUA,  de
negociarem  acordos  comerciais  com  as  antigas  colônias  individualmente,
impedindo a formação de um bloco econômico forte na região.

C20
Necessidade  da  Grã-Bretanha,  e  posteriormente  os  EUA,  de  assegurarem
fornecedores de matéria-prima.

C21
Preservação por parte das novas repúblicas, da estrutura econômica colonial,
fortalecendo a relação de dependência em relação às grandes potências, em
particular a Grã-Bretanha e os EUA.

C22
Profunda resistência da elite “criolla” em relação ao que preconizava Bolívar,
pois esse buscava a predominância dos interesses econômicos públicos.
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C23
Grande necessidade das novas repúblicas por produtos industrializados, criando
uma relação de dependência com as novas potências econômicas.

C24
Intenção  dos  EUA em estabelecer  uma relação de exclusividade nas  trocas
comerciais com as antigas colônias espanholas.

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C26
Conclui-se  parcialmente  que  a  dependência  econômica  da  região  apenas
migrou  da  antiga  metrópole  (Espanha)  para  as  novas  potências  industriais,
resultado da política econômica mantida e fortalecida pelas elites “criollas”.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C27

Simon Bolívar, um dos grandes responsáveis pela independência das colônias
hispânicas, ocorrido no início do século XIX na América, concebeu o projeto do
Pan-americanismo, onde visualizava uma América Espanhola unida, estruturada
na antiga organização dos Vice-Reinos. 

C28

O processo de independência citado teve grande apoio da Grã-Bretanha e dos
EUA.  Essas  potências  almejavam  controlar  economicamente  as  novas
repúblicas, que forneceriam as matérias-primas necessárias ao funcionamento
dos  parques  industriais  das  mesmas,  e  em  troca  consumiriam  os  produtos
industrializados provenientes desses parques.

C29

Os ideais de Bolívar iam no encontro a essas aspirações, visto que o desejo do
mesmo era a criação de um ou mais Estados fortes, em condições de negociar
com essas potências nas melhores condições possíveis, criando condições para
a implantação de suas próprias bases industriais.

C30

O  somatório  da  preservação  do  status  quo  econômico  por  parte  das  elites
criollas à pressão exercida pela Grã-Bretanha e posteriormente pelos EUA para
se evitar a criação de estruturas políticas fortes proporcionou a derrocada dos
ideais  pan-americanos de  Bolívar,  caracterizado  pela  profunda fragmentação
ocorrida na América Espanhola.

C31

Tal situação criou a relação de dependência que perdura em maior ou menor
grau até os dias de hoje. A influência externa tornou-se, assim, um elemento
constitutivo do processo de formação dos estados nacionais latino-americanos.
Essa relação de dominação acentuou não só as desigualdades entre os países
como também as desigualdades sociais internas de cada país.

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

Justificar a importância das Conferências Decisórias realizadas pelas potências aliadas na 2ª Guerra Mundial
(Teerã-1943, Yalta e Potsdam-1945) na ordenação política do Pós Guerra.

 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.

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
Com o desenrolar da 2ª Guerra Mundial (1939-1945) e a caracterização dos dois grandes
blocos de potências antagônicos (Eixo e Aliados), verificou-se a necessidade de reuniões
entre as potências aliadas para decidir sobre questões inerentes ao conflito. 

C2
Somaram-se a estas questões a necessidade de se definirem procedimentos a
serem adotados no pós-guerra.

C3

Dentro desse universo, destaque para as conferências decisórias de Teerã, em
1943, e Yalta e Potsdam, em 1945, tendo como principais atores o presidente
americano  Franklin  Dellano  Roosevelt,  o  primeiro-ministro  britânico  Winston
Churchill e o premier soviético Josef Stalin

C4
Verificação  da  grande  preocupação das  grandes  potências  em salvaguardar
seus interesses com vistas aos anos posteriores ao conflito.

C5
A seguir,  será justificada  a importância das Conferências Decisórias realizadas
pelas potências aliadas na 2ª Guerra Mundial (Teerã-1943, Yalta e Potsdam-1945)
na ordenação política do Pós Guerra.

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

a) Conferência Decisória de Teerã.

C7

Ocorrida no período de 28 de novembro a 1º de dezembro de 1943, teve como
principais expoentes os três maiores estadistas da época (Roosevelt, Churchill e
Stalin).  Em  relação  ao  conflito,  foi  decidido  na  conferência  a  abertura  do
segundo fronte na Europa Ocidental e o acerto da Operação Overlord – o nome
código do grande desembarque anglo-saxão nas costas da França Atlântica. 

C8

Surgimento das primeiras animosidades entre as potências em relação a esta
decisão,  pois  Churchill  desejava  invadir  a  Europa  pelos  Balcãs,  e  Stalin  via
nessa escolha  uma tentativa  de influência  futura  da Inglaterra  nessa  região,
além de expor o Exército Vermelho a um grande desgaste.

C9
Início das primeiras tratativas em relação à situação geopolítica no pós-guerra,
com a definição das respectivas áreas de influência das potências aliadas
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
Ideias

C10

Definido apoio a Josep Broz Tito, na Iugoslávia, e reconhecimento da anexação,
pela  URSS  de  boa  parte  das  regiões  fronteiriças  com  a  Europa  Ocidental
(Letônia, Estônia e Lituânia), incluindo uma parte da Polônia, caracterizando-se
assim início  da estruturação daquilo que ficou conhecido como a Cortina de
Ferro,  cinturão  de  países  sobre  controle  e  influência  soviética  fronteiriço  ao
Ocidente. 

C11
Resoluções de impasses com relação a outros países, como a Finlândia, que
era pró-nazista, e a Turquia, que não havia declarado ainda guerra contra a
Alemanha. 
b) Conferência Decisória de Yalta.

C12
Basicamente, tratou-se na respectiva conferência da ratificação das zonas de
influência entre o Oeste e o Leste e de se assegurar um fim rápido à guerra e a
estabilidade do mundo após a vitória final. 

C13
Decretou-se  o  fim  do  Nazismo  e  do  Fascismo,  além  da  instituição  de
mecanismos que impedissem a disseminação dos ideais de extrema direita pelo
mundo.

C14 Quebra da influência alemã no mundo

C15
Divisão dos territórios ocupados por Alemanha, Itália e Japão pelas potências
aliadas.

C16
Divisão da Alemanha em quatro zonas de ocupação, gerenciadas pela União
Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França.

C17 Efetivação da influência soviética no leste europeu.

C18
Efetivação  de  medidas  por  parte  dos  EUA  e  Inglaterra  para  conter  essa
influência.

C19
Intenção da criação, em uma conferência futura, de um organismo internacional
que primasse pela paz mundial.
c) Conferência Decisória de Potsdam.

C20
Reversão de todas as anexações alemãs na Europa após 1937 e a separação
da Áustria da Alemanha.

C21
Expulsão das comunidades germânicas que ficaram fora das novas fronteiras da
Alemanha.

C22
Edição  da  Declaração  de  Potsdam,  que  ultimou  os  termos  de  rendição  do
Japão.

C23 Acordo sobre as indenizações de guerra. 

C24
Estabelecimento  dos  objetivos  da  ocupação  da  Alemanha  pelos  Aliados:
desmilitarização, desnazificação, democratização e descartelização.

C25
EstabelecImento da divisão da Alemanha e da Áustria em zonas de ocupação,
como anteriormente decidido na  Conferência de Yalta,  e a similar divisão de
Berlim e Viena em quatro zonas (americana, britânica, francesa e soviética). 

C26 O estabelecimento da fronteira da Alemanha com a Polônia nos rios Oder e Neisse.

C27
Decisão do Presidente Truman de utilizar a bomba atômica sobre o Japão, com
a  finalidade  de  abreviar  o  fim  do  conflito,  assim  como  servir  de  elemento
dissuasório.

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aliados_da_Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cartel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desnazifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desmilitariza%C3%A7%C3%A3o
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(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/CAEM. 
A Expressão  Escrita,  para cada uma das questões,  deverá  ser  corrigida conforme o Guia  de

Autoavaliação,  encontrado  no  Portal  do  CP/CAEM,  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


