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PEP 2020 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Analisar as ações dos Estados Unidos da América (EUA) e da então União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) que resultaram na divisão da Europa durante o período conhecido como Guerra Fria (1945-1989).

 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
Os Estados Unidos da América (EUA) e a União Soviética (URSS) na disputa pela
hegemonia global conhecida como Guerra Fria (1945-1989).

C2
A Europa e as consequências da Segunda Guerra Mundial: devastação e ocupação
militar dos EUA e URSS.

C3 O alinhamento dos países europeus com EUA ou com a URSS.

C4 As diferenças nas relações dos países europeus com os EUA e com a URSS.

C5 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%)

Ideias

a. Ações dos EUA que resultaram na divisão da Europa

C6
Presença de tropas americanas na Europa ao final da Segunda Guerra Mundial,
com zonas de ocupação por diversos países do continente.

C7
A ocupação militar  de  parte da Alemanha pelos  EUA em 1945,  projetando a
presença americana na região e abriu espaço para a influência da superpotência
na Europa.

C8
Estabelecimento do Plano Marshall em 1947 para dar ajuda financeira e apoiar a
reconstrução dos países da Europa, devastados pela guerra, deixando-os sob a
influência dos EUA.

C9
O aparecimento das instituições econômicas do Acordo de Bretton Woods no
pós-guerra: o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Mundial.

C10
Intervenção  dos  EUA  na  Guerra  Civil  da  Grécia  em  1948,  apoiando  com
armamentos e recursos o Exército grego a esmagar as forças comunistas.

C11
A reação  dos  EUA ao  Bloqueio  de  Berlim  (1948-1949),  estabelecendo  uma
grande  “ponte  aérea”,  que  abasteceu  a  parte  ocidental  da  cidade  e  fez  o
bloqueio fracassar.

C12
A iniciativa dos EUA na criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a
OTAN, em 1949, para defender a Europa da ameaça comunista.

C13
O movimento político dos EUA na fundação da República Federal da Alemanha
em  junho  de  1949,  conhecida  como  Alemanha  Ocidental,  encerrando  a
ocupação militar e projetando sua influência na Europa.

C14
A “Estratégia da Contenção”: os EUA procurariam manter sob o controle sobre
os países europeus para impedir que caíssem sob a influência da URSS.

C15
O patrocínio americano a um alto padrão de vida nos países europeus sob sua
influência para atrair  cidadãos do Leste Europeu e denunciar  as  mazelas  do
comunismo.

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C17
As  ações  dos  EUA no  sentido  de  conter  a  presença  soviética,  garantir  sua
presença na Europa com controle sobre os países da região e ainda, deter a
expansão do comunismo na região.

b. Ações da então URSS que resultaram na divisão da Europa

C18
Presença de tropas soviéticas na Europa ao final da Segunda Guerra Mundial,
com zonas de ocupação por diversos países do continente.

C19
“Cortina de Ferro”: A instalação de governos comunistas na Polônia, Romênia,
Bulgária, Tchecoslováquia entre 1946 e 1950, ocupadas pelos soviéticos.

C20 A iniciativa soviética do plano COMECON, que foi lançando para atender com
apoio financeiro e reconstrução os países do Leste Europeu, em resposta ao
Plano  Marshall  dos  EUA,  impedindo  que  estes  países  saíssem  da  esfera
soviética.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C21
O Bloqueio  de  Berlim  (1948-1949):  a tentativa  soviética  de  forçar  os  aliados
ocidentais  a abandonar  Berlim,  impedindo qualquer  acesso terrestre a antiga
capital alemã.

C22
A iniciativa da então URSS na criação da República Democrática Alemã,  em
outubro de 1949, conhecida como Alemanha Oriental, em oposição à criação da
Alemanha Ocidental, buscando deter a influência dos EUA.

C23
A criação do Pacto de Varsóvia em 1955, aliança militar da então URSS com os
países do Leste Europeu, em oposição à OTAN.

C24
A brutal repressão à Hungria por parte da URSS em 1956, que invadiu o país
com apoio do Pacto de Varsóvia, derrubando o governo local e instalando um
líder pró-URSS.

C25
A construção por parte dos soviéticos do Muro de Berlim, em 1961, que iniciou
um movimento de cercamento  da  Alemanha Oriental,  com pessoas tentando
fugir e sendo presas ou mortas por tropas soviéticas.

C26
A pressão da então URSS sobre a Iugoslávia, que resistia com apoio ocidental,
notadamente  dos  EUA,  o  que  produzia  tensão  nos  Bálcãs,  caraterizando  a
divisão da Europa.

C27
A brutal  repressão à Primavera de Praga,  na Tchecoslováquia, em 1968, por
parte do Pacto de Varsóvia, que invadiu o país e instalou um governo pró-URSS.

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C29
A então URSS buscou por expandir sua influência na Europa, criando a “Cortina
de  Ferro”,  ao  mesmo  tempo  em  que  buscou  impedir  que  seus  satélites
passassem para o lado dos EUA, mesmo que ao custo de intervenções brutais.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C30
As ações dos EUA e da então URSS que fomentaram a divisão da Europa na
Guerra Fria, sendo o principal tabuleiro na competição entre as superpotências
por hegemonia global.

C31
Em síntese, verifica-se a disputa pela hegemonia sobre a Europa por EUA e da
então URSS.

C32
A disparidade entre os países da Europa Ocidental e do Leste Europeu, fruto das
ações de americanos e soviéticos para anunciar as vantagens do capitalismo e
do comunismo.

C33
As consequências do enfrentamento entre EUA e a então URSS para a Europa:
intervenções,  submissão  e  interferência  nas  vidas  dos  países  em  meio  a
competição por hegemonia global, a Guerra Fria.

C34 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas
de modo a respeitar a ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico
ou contraditório devido à inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e
compreensível, embora fragmentado, com má articulação
de  ideias.  Há  contradições  que não dificultam  a
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas  registram
dificuldade de compreensão localizada.
A3:  Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.
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(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a
limpidez  do  pensamento, facilita  a pronta
percepção e jamais obriga o leitor a retornar
para entender melhor alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da
comunicação do pensamento.  O bom texto
vai  direto  ao ponto,  desenvolve-se de
maneira sóbria e retilínea e evita divagações
inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil, usado para aumentar o texto sem lhe
conferir qualidade). O exagero da objetividade
leva ao laconismo, comprometendo a clareza,
ou redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto.
C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que efetuam  a
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.

 E3: Concordância.

 E4: Regência.

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 movimento de expansão da América Portuguesa, entre 1530 e 1801, destacando o papel deste
movimento para a configuração atual do território do Brasil.

 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.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
Identificação do
objeto correto

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)

  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 América  Portuguesa,  o  Brasil  Colônia  e  as  ações  portuguesas  para  a
expansão o território de seus domínios, com expedições e o experimento das
Capitanias Hereditárias.

C2
A ocupação efetiva  da  Colônia  em 1530 e  seu desenvolvimento  até  1801,
passando por diferentes fases do domínio português e como isto influenciou a
expansão territorial.

C3
O papel das Entradas e Bandeiras na expansão do território com expedições e
imposição de marcos fronteiriços, penetrando o interior da Colônia.

C4 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

C5
Aumento das Entradas: a organização de Entradas para vasculhar o interior
da  Colônia  em  busca  de  metais  preciosos,  a  partir  de  1580,  embora  já
ocorressem antes.

C6
União Ibérica: a união das Coroas da Espanha e de Portugal  deu espaço
para  que  a  exploração do interior  da  América  Portuguesa  fosse  feita  sem
interferência das autoridades.

C7

Início das Bandeiras: especialmente partindo de São Vicente (São Paulo), as
expedições  militares  buscavam metais  preciosos,  mas  também escravos  e
não  respeitavam  limites  entre  o  domínio  português  e  o  domínio
espanhol, contribuindo para a configuração atual do Brasil.

C8
Bandeirantismo  de  Apresamento: com  apogeu  no  século  XVII,  os
bandeirantes se especializaram em capturar escravos no interior para suprir
mão de obra na Colônia.

C9
Sertanismo de Contrato: especialistas no interior da Colônia, bandeirantes
eram contratados para buscar escravos fugidos, combater indígenas e destruir
quilombos, expandindo o domínio português.

C10

Povoamento e Fundação de Povoados: na trilha dos bandeirantes, surgiram
vilas e povoados, primeiro em São Vicente e depois por diversas regiões da
Colônia, originando cidades como Cuiabá, Diamantina, Sabará e Vila Rica,
dentre outras, contribuindo para a configuração atual do Brasil.

C11

Avanços  no  Sul:  os  bandeirantes  abriram  espaços  também  no  Sul  da
Colônia,  chegando  ao  Rio  da  Prata,  o  que  criou  grande  tensão  com  os
espanhois e um ciclo de guerras no Sul  que só foi  encerrado no início do
Século XIX.

C12

Fundação  da  Colônia  do  Sacramento:  fundada  nas  margens  do  Rio  de
Prata, defronte a Buenos Aires, capital do Vice-Reinado do Prata, foi motivo de
conflitos  entre  portugueses  e  espanhois  por  sua  posse  e  localização
estratégica.

C13 Tratado de Utrecht (1713-1715): as expedições levaram Portugal a negociar
com a  França os  limites  do  Pará  com a  Guiana Francesa  e,  dar  início  a
construção da Fortaleza de São José de Macapá, o que contribuiu para a
configuração atual do Brasil.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C14

Desinteresse espanhol pelo Planalto Central e Amazônia: com as guerras
ocorridas na região do Rio  da Prata,  a atenção da Coroa Espanhola ficou
voltada  para  tal  questão,  permitindo  que  os  portugueses  conquistassem
grande parte da Amazônia e do Planalto Central,  o que contribuiu para a
configuração atual do Brasil.

C15

Tratado de Madri (1750): com o trabalho de Alexandre de Gusmão, Portugal e
Espanha concordam em resolver as questões de limites de seus domínios,
com a posse de Sacramento passando aos espanhóis e Portugal recebendo
Sete  Povos  das  Missões,  tal  como  o  Planalto  Central  e  a  Amazônia,
contribuindo decisivamente para a configuração atual do Brasil.

C16

Tratado de El Pardo (1761): serviu para anular o Tratado de Madri,  o que
reabriu  as  discussões  sobre  os  limites,  que  foram  infrutíferas  e  levaram
Espanha e Portugal à guerra, que só se encerrou em 1777, com o Tratado de
Santo Ildefonso.

C17

Tratado  de  Santo  Ildefonso  (1777): Para  encerrar  o  conflito,  Portugal  e
Espanha definiram novos limites, com as capitanias do Rio Grande e Santa
Catarina  sob  domínio  português  e  Sete  Povos  das  Missões  e  Colônia  do
Sacramento sob domínio espanhol.

C18

Tratado de Badajoz (1801): pondo fim às guerras na região entre Portugal e
Espanha,  com  os  Sete  Povos  das  Missões  passando  para  o  controle  de
Portugal  e  a  estabilização  da  fronteira  sul,  o  que  contribuiu  para  a
configuração atual do Brasil.

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas
de modo a respeitar a ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e
compreensível, embora  fragmentado, com  má
articulação de  ideias.  Há  contradições  que não
dificultam  a  compreensão,  coerência  e  lógica  global,
mas registram dificuldade de compreensão localizada.
A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e
sem contradições, no qual todas as ideias apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a
limpidez  do  pensamento, facilita  a pronta
percepção e jamais obriga o leitor a retornar
para entender melhor alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando
retornos frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento
do leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da
comunicação do pensamento.  O bom texto
vai  direto  ao ponto,  desenvolve-se de
maneira sóbria e retilínea e evita divagações
inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil, usado para aumentar o texto sem lhe
conferir qualidade). O exagero da objetividade
leva ao laconismo, comprometendo a clareza,
ou redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis
na (quase) totalidade do texto.
C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância total dos elementos que efetuam a
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.
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(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.
 E3: Concordância.
 E4: Regência.

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


