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PEP – 2019 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Analisar a disputa pela hegemonia na Ásia Central  entre Estados Unidos da América
(EUA), Rússia e China no período de 2001 a 2014.

 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
A  Ásia  Central  é  foco  dos  interesses  estratégicos  dos  Estados  Unidos  da
América(EUA), China e Rússia, em especial nas expressões econômica, política
e militar.

C2
A região  é  conhecida  por  ser  um ponto  de  intercâmbio  de  diversos  povos,
vizinha de potências como China e Rússia, além do Irã.

C3 As grandes reservas energéticas da região, especialmente petróleo e gás.

C4
A instabilidade política dos países centro asiáticos: ditaduras, guerras civis e a
atuação de movimentos radicais islâmicos.

C5
A seguir, será analisada a disputa pela hegemonia na Ásia Central entre EUA,
Rússia e China no período de 2001 a 2014.

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. As ações dos EUA pela hegemonia na Ásia Central.

C7 Os ataques de 11 de Setembro de 2001 e a invasão do Afeganistão.

C8
A implantação de bases militares dos EUA nos países da região: Cazaquistão,
Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão.

C9
O  fornecimento  de  material  militar  e  treinamento  americano  para  as  forças
militares  dos  Estados  centro  asiáticos  no  contexto  da  “Guerra  contra  o
Terrorismo” e o combate ao Talibã no Afeganistão.

C10
A presença de forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) na
região.

C11

Os investimentos econômicos dos EUA na região e o estímulo à construção de
gasodutos  como  o  “BTC”  (Baku-Tbilisi-Ceyhan)  e  o  “BTE”  (Baku-Tbilisi-
Erzurum), diminuindo a influência russa na região e escoando o gás e o petróleo
da região direto para o Ocidente.

C12
A política dos EUA de “contenção” da Rússia com apoio da União Europeia(UE)
que visa diminuir a dependência dos russos principalmente quanto ao gás.

C13
Os tratados bilaterais dos EUA com os Estados da região, visando colocá-los
sob a influência americana, contendo os movimentos russos e chineses.

C14 A aliança com o Paquistão e a estratégia de isolamento do Irã.

Conclusão Parcial

C15
A  projeção  do  poder  dos  EUA  na  Ásia  Central  e  a  tentativa  de  obter  a
hegemonia no local.

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.

b.  A presença da Rússia na Ásia  Central  e a tentativa de recuperar a
hegemonia.   

C17
A presença militar russa em diversos países da região: Quirguistão, Tajiquistão
e no Uzbequistão e o tratado de defesa bilateral com o Cazaquistão.

C18
A proximidade física da Rússia, que possui fronteiras com diversos países da
região e a presença de grandes contingentes militares russos na fronteira centro
asiática. 

C19

As  organizações  multilaterais  pós-soviéticas:  Comunidade  dos  Estados
Independentes  (CEI)  e  a  Comunidade  Econômica  Eurasiática  (CEE)  como
maneiras da Rússia manter controle e influência sobre a economia e segurança
dos Estados da região.

C20
Os investimentos russos na infraestrutura dos países e as normas flexíveis da
CEE, menos exigentes que o Fundo Monetário Internacional(FMI) e os EUA.

C21
A influência russa sobre o setor de energia dos países centro asiáticos, visando
impedir a relação direta destes com os EUA e UE.

C22
O  apoio  de  Moscou  aos  sistemas  políticos  ditatoriais  da  região,  com  o
estabelecimento de laços diretos com os líderes da região.

C23
A “política  dúbia”  da Rússia  para a região:  apoio  a governos e  movimentos
muitas vezes rivais entre si.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

Conclusão Parcial

C24 A Rússia e a disputa para manter-se hegemônica na região.

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

c. As ações da   China e a construção de uma hegemonia na Ásia Central.  

C26
A necessidade de suprimentos de recursos naturais e energéticos para manter o
crescimento  econômico  e  as  fartas  reservas  da  Ásia  Central  como  foco  de
interesse da China na região.

C27

A Organização para Cooperação de Shangai (OCS), fundada pela China, tendo
como membros os Estados centro asiáticos e a Rússia: iniciativa no campo da
segurança  e  luta  contra  o  terrorismo,  mas  também  estabeleceu  parceiras
comerciais entre os países-membros.

C28

A OCS, bloco energético e financeiro como forma de oposição econômica a
presença dos EUA na Ásia Central, construindo oleodutos e obtendo contratos
de  exploração  dos  recursos  naturais  que  suprem  as  demandas  de  seus
membros, especialmente as chinesas.

C29
A não-interferência de Pequim nos assuntos internos (como sistema político e
direitos  humanos)  dos  Estados  centro  asiáticos,  em  contraponto  com  as
tendências “democratizantes” dos EUA.

C30
A aproximação da China com o Irã e outros regimes politicamente fechados da
região por meio de acordos bilaterais.

C31
O financiamento chinês ao combate dos movimentos islâmicos fundamentalistas
e  terroristas  da  Ásia  Central  para  evitar  que  estes  tenham contato  com os
separatistas da etnia uigur na província de Xinjiang, também islâmicos. 

C32
A construção de gasodutos e oleodutos visando levar o petróleo e o gás do Mar
Cáspio para a China, por via da província de Xinjiang.

C33
A presença cada vez maior de investidores chineses na região, com vultuosas
quantias sendo investidas nos Estados centro asiáticos.

C34
O temor dos países da região sobre uma expansão territorial chinesa, face a
enormidade da população da China em contraponto as esparsas populações
dos países da Ásia Central.

Conclusão Parcial

C35
A ascensão da China na Ásia Central e suas ações para se tornar hegemônica
na região.

C36 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C37
A  complexa  situação  da  Ásia  Central:  recursos  naturais  da  região  e  seu
potencial  econômico  junto  a  instabilidade  política  (movimentos  terroristas,
ditaduras e guerras) e a ação das potências.

C38 O novo “Grande Jogo”: a disputa entre EUA, Rússia e China pela Ásia Central.

C39
As  crises  e  as  possibilidades  de  conflitos  entre  as  potências  por  questões
ligadas à Ásia Central. 

C40
A luta das potências pela hegemonia na região, e como isto pesa na geopolítica
do século XXI.

C41 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         Q  UE  S      T  Ã      O    (Valor 4,0)

Apresentar o fenômeno denominado “Guinada à Esquerda”, ocorrido na América Latina no início do século
XXI, destacando o papel do Foro de São Paulo naquele processo.

 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
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.

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)
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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 ligação entre  as ideologias e  o papel  da esquerda na América Latina na
década de 1990: a criação e expansão do Foro de São Paulo, organização que
congrega diversos partidos, movimentos e grupos de esquerda, cujo objetivo é
alcançar o poder e mantê-lo, num caráter anti-imperialismo e socialista.

C2 As influências do Nacionalismo, do Radicalismo e do Socialismo na América Latina.

C3
O peso do radicalismo na cultura política latino-americana, desde os tempos
coloniais até os dias atuais em alguns países, caracterizando instabilidade.

C4
A influência do Socialismo na América Latina durante o século XX, em especial
a Revolução Cubana de 1959.

C5
A assunção ao poder de diversos governos de esquerda na América Latina a
partir de 1999.

C6
A  seguir,  será  apresentado  o fenômeno denominado  “Guinada  à  Esquerda”,
ocorrido na América Latina no início do século XXI, destacando o papel do Foro de
São Paulo neste processo.

C7 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

C8
Nacionalismo  e  Papel  do  Estado: O  forte  peso  do  nacionalismo  no
desenvolvimento  dos  Estados  latino-americanos,  abrindo  espaço  para  a
atuação de partidos de esquerda com pautas populares.

C9
Anti-imperialismo: A  conjunção  entre  o  nacionalismo  latino-americano  e  o
anti-imperialismo  durante  o  século  XX,  inspirando  a  cultura  política  local  e
estimulando filosofias radicais.

C10
Radicalismo: O peso do radicalismo na cultura política latino-americana, desde
os  tempos  coloniais  até  os  dias  atuais  em  alguns  países,  caracterizando
instabilidade.

C11
Incapacidade do Estado: A incapacidade do Estado em resolver  questões
sociais, criando revoltas em diversos países da região, criando vácuo para o
populismo de esquerda.

C12
Poder  das  Oligarquias: O  domínio  político  das  oligarquias  e  a  falta  de
oportunidades sociopolíticas para a população em geral, abrindo espaço para a
atuação de pautas de esquerda.

C13

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,  destacando  o papel do contato do Foro de São Paulo com
pensadores de esquerda europeus para o surgimento deste.

C14
Eleições: As vitórias eleitorais de partidos de esquerda entre 1998 e 2010 em
diversos países na América Latina, apoiadas e muitas vezes organizadas pelo
Foro de São Paulo.

C15
Esquerda sobe ao Poder no Brasil: A ascensão ao poder da esquerda no
Brasil, através do Partido dos Trabalhadores(PT), em 2003,  destacando-se o
fato de ser um dos fundadores do Foro de São Paulo.

C16
A  expansão  da  “Guinada  à  Esquerda”:  O  movimento  da  “Guinada  à
Esquerda” na América Latina  destaca-se  o apoio do Brasil  ao Foro de São
Paulo, com dinheiro e atuação diplomática em prol da organização.

C17

A Chegada da Esquerda ao Poder na América Latina: A ascensão ao poder
de  partidos  ligados  ao  Foro  de  São  Paulo  na  Argentina,  Bolívia,  Chile,  El
Salvador, Equador, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai,  Peru, República
Dominicana e Uruguai a partir de 2003,  destacando-se  o apoio do Foro nas
eleições e na organização dos governos, posteriormente.

C18 As Conexões da Esquerda: A ligação entre as ideologias, o Foro de São Paulo e o
papel da esquerda na América Latina no surgimento do Bolivarismo nos anos 2000.

C19

Mudança  na  Política  Externa: Os  laços  da  América  Latina  com  Estados
Unidos da América(EUA) e Europa foram contestados por meio da agressiva
agenda de política externa do Foro de São Paulo, sob o manto da luta “anti-
imperialista” que preconizada a busca de parcerias com outros países como a
Rússia e China.



6

C20

As  Alianças  Regionais  de  Esquerda: A  criação  de  um  bloco  de  países
bolivarianos  na  América  Latina,  com  Venezuela,  Equador,  Cuba,  Bolívia  e
Nicarágua, através da “Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América”
(ALBA), sob inspiração do Foro de São Paulo. 

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)

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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


