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PEP 2021 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

“... cada uma dessas guerras teve seu próprio caráter e perfil históricos. Ambas foram episódios de carnificina sem paralelos, deixando
atrás as imagens de pesadelo tecnológico que rondaram as noites e dias da geração seguinte: gás venenoso e bombardeio aéreo após
1914, a nuvem do cogumelo da destruição nuclear após 1945.” (Fonte: Era dos Extremos, Eric Hobsbawn, 2ª edição).

Comparar a 1ª com a 2ª Guerra Mundial, com base nos seguintes fatores de comparação: deflagração, estratégia

militar, objetivo das nações, organismos internacionais e vitória militar, concluindo sobre os reflexos para o Brasil.

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

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
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.

M9

Comparação dos
objetos obedecendo

aos mesmos
referenciais (fatores

de comparação).

Totalmente.

Empregou mais da metade dos referenciais corretamente.

Empregou menos da metade dos referenciais corretamente.

Não empregou os referenciais corretamente.

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
Comparação 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

conclusões
parciais.

De forma dedutiva.

Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

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

Compreensão do
nível de desempenho

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)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1

A Primeira Guerra Mundial (GM) começou em 1914 e durou até 1918. O conflito en-
volveu as grandes potências da época, que se organizaram em duas alianças opos-
tas: os aliados, com base na Tríplice Entente entre Reino Unido, França e Rússia e
os Impérios Centrais (Tríplice Aliança), da Alemanha e da Áustria-Hungria. O Brasil,
em 1917, declarou guerra aos poderes centrais. A Europa, em sua trajetória históri-
ca, vivenciou, no Século XX, duas grandes guerras. Tais conflitos devastaram o con-
tinente, causando milhões de mortes e destruindo os grandes centros urbanos. 

C2

O continente europeu mais uma vez palco de uma guerra, a 2ª GM, conflito que du-
rou de 1939 a 1945 e alastrou-se por todos continentes, envolvendo grande parte
das nações do mundo — incluindo todas as grandes potências — organizadas em
duas alianças militares opostas: os Aliados (França, Grã-Bretanha e Estados Unidos
da América-EUA, em 1942) e a União das repúblicas Socialistas Soviéticas contra o
Eixo (Alemanha, Itália e Japão). O Brasil, em 1942, declarou guerra à Alemanha.

C3

O Brasil participou da 1ª GM, no teatro de operações, com uma divisão naval, uma
missão médica e um grupo de oficiais do Exército e da Aviação Militar. Na 2ª GM, a
participação deu-se pelo envio ao Teatro de Operações (TO) do Mediterrâneo de
uma força expedicionária e um grupo de aviação de caça, além do patrulhamento do
litoral e escolta de comboios marítimos realizados pela Marinha.

C4
A seguir, serão comparadas a 1ª com a 2ª Guerra Mundial, com base nos fatores de
comparação: deflagração, estratégia militar, objetivos das nações, organismos inter-
nacionais e vitória militar, concluindo sobre os reflexos para o Brasil.

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. 1ª Guerra Mundial

C6

A deflagração da 1ª GM deu-se por conta do assassinato do herdeiro do trono
do Império Austro-Húngaro que arrastou as nações para a guerra por conta de
tratados  de  amizade  e  defesa  existentes  à  época,  muitos  deles  secretos.  O
conflito iniciou-se com a invasão austro-húngara da Sérvia, seguida pela invasão
alemã da Bélgica, Luxemburgo e França, e um ataque russo contra a Alemanha.
A entrada do Brasil na guerra ocorreu em abril de 1917, após navios brasileiros
terem sido torpedeados por submarinos do Império Alemão, sua participação foi
modesta, já que não possuía grande capacidade militar.

C7

A ofensiva foi inicialmente a estratégia militar adotada. Quando detido o ataque
alemão em território francês, ambos os lados contendores passaram à defensiva,
permanecendo  tal  estratégia  até  o  fim  da  guerra.  A  guerra,  desta  forma,
restringia-se ao campo de batalha, causando elevado número de baixas militares
e  poucas  baixas  de  civis.  O  Brasil  adotava  a  época,  estratégia  militar
semelhante à germânica e participou da guerra com uma divisão naval,  uma
missão médica e um grupo de oficiais do Exército e da Aviação Militar. Passada a
guerra  o  Brasil  contratou  a  Missão  Militar  Francesa  para  modernizar  o  seu
Exército, adotando nova estratégia adaptada às condições nacionais.

C8

Na 1ª GM, o  objetivo das nações em combate era a derrota do inimigo nos
campos de batalha e a imposição de condições de paz às nações derrotadas. A
guerra, por concentrar-se no continente europeu, não afetou significativamente o
Brasil  e  as  perdas  deram-se  particularmente  no  campo  econômico.  O  País
manteve seu território inviolado.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C9

Além das imposições políticas, econômicas e militares, a Alemanha, o Tratado
de Versalhes criou a Liga das Nações (LDN) (denominação inglesa) [ou Socie-
dade das Nações (SDN, denominação francesa)], precursora das Nações Uni-
das, na esperança de se evitar outra grande guerra no continente europeu. O
Brasil participou da Conferência de Versalhes com uma comitiva, sendo membro
fundador da Liga. Os esforços da LDN falharam, exacerbando o nacionalismo
nos vários países, que foram, juntamente com a depressão econômica, as reper-
cussões da derrota da Alemanha e os problemas com o Tratado de Versalhes, os
fatores que contribuíram para o início da 2ª GM.

C10

A Tríplice Entente saiu vitoriosa do conflito, porém a posição europeia no mundo
saiu  enfraquecida  e  a  americana  fortalecida.  Com  a  derrota  dos  Impérios
Centrais,  deu-se a transferência das colônias alemãs e das regiões do antigo
Império  Otomano  para  as  potências  vencedoras.  A  neutralidade  dos  EUA,
durante a guerra, permitiu-lhe obter muitas vantagens econômicas, passando de
devedores a credores do velho continente. Apesar de ocorrer notável expansão
da economia  americana durante  a 1ª  GM, após o conflito  a Europa retomou
parcialmente a seu lugar na economia mundial. A participação do Brasil na guerra
foi modesta. O país, como aliado da Tríplice Entente, saiu vitorioso da guerra.

Conclusão parcial

C11

De  maneira  parcial,  pode-se  deduzir  que  a  1ª  GM  foi  deflagrada,
particularmente,  por  questões  políticas  e  militares,  a  estratégia  militar
predominante foi a ofensiva e as ações das nações eram limitadas à destruição
do inimigo no campo de batalha. O fracasso da Liga das Nações na solução de
problemas concernentes às relações internacionais e as imposições do Tratado
de Versalhes à Alemanha contribuíram para o início da 2ª GM. A participação do
Brasil  na guerra, ao lado da  vencedora Tríplice Entente,  foi  modesta e teve
como consequência uma modernização no Exército Brasileiro pela contratação
de uma missão militar francesa.

b. 2ª Guerra Mundial e comparação

C12

Abandonando uma política de apaziguamento em relação à Alemanha, a Inglaterra e
a França, declararam guerra à primeira em 1939, após a invasão da Polônia pelas
tropas da Alemanha nazista. A Alemanha nazista buscava espaços vitais e acesso a
fontes  de  matérias-primas  e  de  recursos  naturais.  Outros  atores  importantes  na
ordem mundial à época, os Estados Unidos da América, entraram na guerra, após o
ataque japonês  a  Pearl  Harbor,  no Havaí,  e  a União  das Repúblicas Socialistas
Soviéticas. O Brasil declarou guerra à Alemanha nazista devido ao afundamento de
navios mercantes nacionais por submarinos alemães em águas internacionais.

Distintamente da 2ª GM, a 1ª GM foi deflagrada, não por uma invasão territorial, e
sim por uma questão política, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando,
herdeiro do trono austríaco, na Bósnia em junho de 1914. O Brasil participou das
duas guerras mundiais, sendo sua participação mais efetiva na 2ª GM.

C13

A estratégia militar adotada pelas potências do Eixo foi a ofensiva. Os Aliados e a
URSS  limitaram-se,  em  um  primeiro  momento,  a  defensiva.  O  emprego  da
“blitzkrieg”, pelo Exército Alemão, buscava uma vitória rápida, a fim de evitar uma
guerra prolongada, o que não aconteceu. Com o equilíbrio e, posteriormente, com a
superioridade das forças,  os  Aliados e  a URSS passaram a ofensiva.   A guerra
extrapolou os campos de batalha, passou a ser total. O Brasil participou do conflito,
com apoio dos EUA, com uma força expedicionária e um grupo de aviação de caça.
A Marinha realizou o patrulhamento do litoral e escolta de comboios marítimos.

Diferentemente da 1ª GM, na 2ª GM houve, predominantemente, largo emprego,
por ambos os contendores, de ações ofensivas que não se restringiram ao campo
de batalha.  Desta forma as mortes da população civil  e  a destruição de centros
urbanos foram elevadas. A participação brasileira na 2ª GM foi muito mais efetiva
que  na  1ª  GM,  em  termos  de  efetivos,  constituindo  uma  força  expedicionária,
subordinada ao V Exército NA, atuando no TO Mediterrâneo.

C14

A 2ª  GM  teve  como  característica  determinante  o  fato  de  que  os  países  em
conflito tinham pretensões ilimitadas em todos os campos do poder e tinha como
objetivo a submissão absoluta do adversário.

Se, na 1ª GM, o  objetivo das nações em combate era a derrota do inimigo no
campo de batalha e a imposição de condições de paz, isso não era exatamente
válido para a 2ª GM, onde se buscava a rendição incondicional do inimigo.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C15

Durante  a  guerra,  foi  estruturada  a  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),
organismo  internacional,  que  visava  à  manutenção  da  paz  e  à  segurança
internacionais no pós-guerra.

Tanto  na  1ª  GM  quanto  na  2ª  GM,  foram  criados  organismos  internacionais,
sendo que a Liga das Nações, estruturada pelo Tratado de Versalhes, ainda no
decorrer da 1ª GM, fracassou em seu intento de evitar outro conflito em território
europeu. O Brasil foi membro fundador de ambos os organismos.

C16

A  vitória dos  aliados  e  da  URSS  ocorreu  com  a  rendição  incondicional  da
Alemanha  na  Europa  e  do  Japão  no  Pacífico.  As  potências  europeias  saíram
enfraquecidas  e  os  EUA  e  a  URSS  saíram  engrandecidos  como  grandes
potências  no  segundo  pós-guerra,  criando  assim  um mundo  bipolar.  Os  EUA,
fortalecidos economicamente, apoiaram a reconstrução da Europa por intermédio
do Plano Marshal. O Brasil saiu  vitorioso da 2ª GM, particularmente no campo
militar, fazendo representar-se efetivamente pela FEB, vindo o país a alinhar-se
aos EUA.

Em  ambas  as  guerras  a  Alemanha  foi  a  principal  potência  derrotada,  mas
manteve sua soberania e suas estruturas econômicas básicas no primeiro pós-
guerra,  numa  situação  muito  melhor  que  a  do  segundo  pós-guerra.  Os  EUA
saíram engrandecidos tanto na 1ª, quanto na 2ª GM. O Plano Marshal propiciou o
crescimento vertiginoso da Alemanha no segundo pós-guerra.

Conclusão parcial

C17

Pode-se inferir, de forma parcial, que causas políticas, econômicas e militares deram
origem à 2ª GM. As forças militares utilizaram largamente a estratégia da ofensiva,
destacando-se nesta a “blitzkrieg” empregada Exército alemão. O objetivo da guerra
era  a  rendição  incondicional  do  inimigo.  A ONU,  organismo  internacional  ainda
existente  nos  dias  atuais,  por  intermédio  de  seu  Conselho  de  Segurança,  é
responsável pela paz e segurança internacionais. O envio da FEB para combater no
TO Mediterrâneo (Itália), com armamento, equipamento e doutrina norte-americana,
subordinada ao V Exército NA, permitiu, no pós-guerra, a evolução no preparo e
emprego do Exército Brasileiro.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C19

No  que  se  refere  à  1ª  GM,  a  mesma  limitou-se  basicamente  ao  continente
europeu e  tinha como objetivo  a  derrota  do  inimigo no campo de batalha.  A
Tríplice Entente saiu vitoriosa do conflito, impondo, pelo Tratado de Versalhes,
sérias restrições políticas, econômicas e militares a Alemanha. Quanto à 2ª GM,
pode-se resumir que foi uma guerra ilimitada, global, que extrapolou o campo de
batalha. Os aliados e a URSS saíram vitoriosos da guerra, sendo a Alemanha a
principal derrotada em ambas as guerras.

C20

Na comparação da 1ª  GM com a 2ª  GM, verifica-se que foram diferentes os
fatores para a deflagração das mesmas, distintas as estratégias militares. Em
contraposição à 1ª GM, a 2ª GM teve, como objetivo das nações, a rendição
incondicional  do  inimigo.  Ainda  no  decorrer  das  guerras  foram  criados
organismos internacionais para salvaguardar a paz. Os aliados, da qual o Brasil
foi integrante, foram os grandes vencedores.

C21

Dessa forma, conclui-se que a participação do Brasil nas duas guerras mundiais
teve,  como  reflexos,  a  ascensão,  do  país  no  concerto  das  nações,
particularmente  na  América  Latina,  sendo o  mesmo partícipe  e  fundador  dos
organismos internacionais  criados  em consequência das  guerras.  Houve uma
evolução  da  arte  da  guerra  e  reaparelhamento  do  Exército  Brasileiro  com
armamentos,  equipamentos  e  doutrinas  francesa  e  norte-americana,
respectivamente de 1920 a 1940 e a partir de 1942 e pós-guerra.

C22
O fim da segunda guerra, que foi uma consequência da primeira, fez com que  os
EUA e a URSS emergissem como grandes potências, levando o mundo ao que
se chamou Guerra Fria.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

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

(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)

“A partilha da África resultou numa disputa particularmente acirrada entre os Estados europeus, obrigando-os a estabelecer
algumas regras comuns, o que foi conseguido na Conferência de Berlim em 1885.” (Fonte: História mundial, Manual do
Candidato FUNAG, Paulo Fagundes Visentini e Analúcia Danilevicz Pereira, Brasília, 2012).

Apresentar as características do neocolonialismo europeu no continente africano após a Conferência de Berlim

(1884-1885), destacando os fatores que favoreceram o surgimento de focos de tensão.

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.
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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/
Identificação do
objeto correto

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.

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)

 
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

O  neocolonialismo foi  um ciclo imperialista que levou os países europeus a
ocuparem a África e a Ásia, transformando esses territórios em suas colônias. A
ocupação desses continentes aconteceu no processo de crescimento industrial
ocorrido na Europa após a Segunda Revolução Industrial, no século XIX.

C2
Os interesses das potências europeias pela África resultaram na realização da
Conferência  de  Berlim  (Conferência  do  Congo  ou  Conferência  da  África
Ocidental), entre 1884-1885.

C3

Essa conferência,  sugerida por Portugal,  foi  organizada pelo primeiro-ministro
alemão, Otto  von  Bismarck.  A  reunião  de  catorze  nações  regulamentou  a
liberdade do  comércio  nas  bacias  do  Congo e  do  Níger,  assim como novas
ocupações de territórios sobre a costa ocidental da África (Corrida da África). A
Conferência  de  Berlim  praticamente  consolidou  o  domínio  europeu  sobre  o
continente africano.

C4

Fatores  como  divisão  territorial  da  África,  processo  exploratório  intenso,
rivalidades e divergências entre as potências europeias, exploração de mão de
obra  nativa,  administração  dos  territórios,  conflitos  sociais  e  exploração  de
recursos minerais foram fomentadores de focos de tensão.

C5
Na  sequência,  serão  apresentadas  as  características  do  neocolonialismo
europeu  no  continente  africano  após  a  Conferência  de  Berlim  (1884-1885),
destacando os fatores que favoreceram o surgimento de focos de tensão.

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

C7

a. Divisão territorial da África
A  reorganização  do  mapa  da  África,  após  as  colonizações  pelos  países
europeus,  considerou  apenas  longitude,  latitude  e  rios,  desconsiderando  as
divisões étnicas,  idiomas e tradições já  existentes no continente.  Ressalta-se
que tal demarcação, que sobreviveu ao processo de descolonização, gerou
focos de tensão por dominação territorial entre as diversas tribos e destes
com os colonizadores.

C8

b. Processo exploratório intenso
Os  colonizadores  europeus  impuseram às  colônias  um processo exploratório
intenso  dos  recursos  que  o  continente  africano  oferecia.  Tal  processo
demandou,  muitas  vezes,  o  emprego  de  força  militar  para  atender
interesses  imediatos  do  processo  de  industrialização das  potências
europeias, resultando na morte de milhões de nativos.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C9

c. Novos mercados consumidores
A colonização da África permitiu aos impérios europeus o aproveitamento das
possibilidades econômicas que esses novos mercados consumidores teriam para
as  mercadorias  produzidas  por  esses  impérios.  A  obtenção  e  preservação
desses  novos  consumidores  foram  fundamentais  num  período  de  incerteza
econômica na Europa.

C10

d. Obtenção de matérias-primas
A exploração indiscriminada do continente para obtenção de matérias-primas a
baixo custo pelas potências europeias, particularmente carvão, ferro e produtos
alimentícios,  quase  sempre  escassos  na Europa,  foi  razão de  conflitos  entre
essas potências.

C11

e. Livre navegação e comércio nos rios Congo e Niger
A questão da livre navegação e comércio nos rios Congo e Niger, abertos a todos
os países, independentemente dos territórios pelos quais passassem, garantia o
escoamento das matérias-primas obtidas no continente africano e facilitava seu
escoamento para a Europa.

C12

f. Rivalidades e divergências entre as potências europeias
A  divisão  do  continente  africano  entre  os  impérios  europeus  levou  ao
crescimento das rivalidades e divergências entre essas potências.  Salienta-se
que  tais  rivalidades  e  divergências  levaram  à  deflagração  da  Primeira
Guerra Mundial alguns anos depois.

C13

g. Exploração de mão de obra nativa
No  processo  de  neocolonialismo  (ou  imperialismo),  houve  ocupação  do
território africano com moldes imperiais,  levando à intensa  exploração de
mão de obra nativa que custava pouco e podia ser mantida menos onerosa. Tal
exploração chegou ao nível de escravidão, o que causou conflitos entre os
locais e os exploradores.

C14

h. Administração dos territórios
A administração  dos  territórios,  que  podia  ser  feita  diretamente  pelos  países
europeus,  ou  por  via  indireta,  através  de  alianças  com elites  locais,  causou
interferência  dos  colonizadores  em  sociedades  já  estabelecidas  no
continente e em sua organização. Essa interferência, muitas vezes, levou
ao emprego de força militar contra os povos africanos.

C15

i. Conflitos sociais
O neocolonialismo europeu provocou uma série de conflitos nas sociedades que
foram  ocupadas,  promovendo  a  exploração  das  populações  locais  e
agressões  a  seus  direitos.  Como  consequência,  surgiram vários
movimentos pela independência dos territórios colonizados, alimentando
lutas que se prolongaram por boa parte do século XX.

C16

j. Conversão religiosa
A ocupação do continente europeu levou a um empenho missionário maciço das
igrejas  católica  e  protestantes,  que  empreenderam  a  conversão  dos  povos
pagãos à fé cristã, influenciando nos seus costumes e nas suas tradições.

C17

k. Desmantelamento de culturas e tradições locais
O  desmantelamento  de  culturas  e  tradições  locais  pela  expansão  colonial  à
maneira europeia levou o continente africano a uma europeização, gerando a
perda de identidade dos povos africanos.

C18

l. Presença militar europeia no continente africano
À  medida  que  a  colonização  do  continente  africano  se  desenvolvia  e  para
proteger suas colônias, a presença militar, seja por exércitos regulares ou por
exércitos  de  mercenários,  aumentou  no  continente.  Tal  presença garantiu  as
potências europeias a conquista e preservação de seus domínios coloniais pelo
uso da força.  Ressalta-se que isso favoreceu focos de tensão, levando os
nativos a organizarem movimentos de resistência  para  protegerem seus
territórios.

C19

m. Extermínio e subjugação de povos nativos
O  emprego  de  força  militar,  com  forças  regulares  e  material  bélico  com
tecnologia superior aos dos povos nativos, levou ao extermínio e à subjugação
desses povos.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C20

n. Exploração de recursos minerais
A  grande  exploração  de  recursos  minerais  das  colônias,  particularmente
diamantes e ouro, pelos impérios europeus, buscando enriquecer seus cofres,
levou  a  disputas  territoriais  entre  esses  e  as  sociedades  estabelecidas  no
continente.  Tal  exploração,  fator  de  foco  de  tensão,  ocasionou  guerras
coloniais,  das quais a Segunda Guerra dos Bôers entre o Transvaal  e o
Império Britânico.

C21

o. Desenvolvimento das colônias
A  colonização  imperialista  do  continente,  apesar  de  seu  intenso  processo
exploratório,  seja de  recursos minerais,  seja de recursos humanos,  levou,  ao
continente  africano,  um incipiente  desenvolvimento,  quer  pela  construção  de
estradas de ferro e portos,  integrando seu território,  quer pelo surgimento de
metrópoles, difusoras da cultura europeia nas colônias.

C22 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.

(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)
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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.
Para uma melhor preparação quanto à Expressão Escrita, 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


