
1

PEP 2021 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

“O fim da Guerra Fria retirou de repente os esteios que sustentavam a estrutura internacional e, em medida ainda não avaliada, as
estruturas dos sistemas políticos internos mundiais. E o que restou foi um mundo em desordem e colapso parcial, porque nada havia para
substituí-los. A ideia, alimentada por pouco tempo pelos porta-vozes americanos, de que a velha ordem bipolar podia ser substituída por
uma “nova ordem” baseada na única superpotência restante, logo se mostrou irrealista.” (Fonte: Era dos Extremos, Eric Hobsbawn, 2ª
edição).

Comparar, nas expressões política e econômica, os EUA e a Rússia no período Pós-Guerra Fria, destacando a

influência de atores não estatais e organismos internacionais sobre estes países e concluindo a respeito do surgimento da

multipolaridade no poder mundial.

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

ideias
dosdestaques.

Totalmente.

Mais da metade das ideias com destaque.

Menos da metade das ideias com destaque.

Ideias sem destaque.

M13
Elaboração das

conclusões
parciais.

De forma dedutiva.

Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.
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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

M14 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M15

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.

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)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1

A Guerra Fria foi um período no qual o mundo vivia uma era de bipolaridade entre os
Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). Tal período histórico teve seu fim marcado, simbolicamente, pela queda do
muro  de  Berlim  em 1989,  inaugurando  uma  época  de  transição  das  relações
internacionais.

C2
Com o colapso da URSS em 1991,  a  bipolaridade deixou de  existir,  surgindo,
inicialmente, uma unipolaridade, onde os EUA emergiram como única potência no
sistema internacional político, econômico e militar e com projeção global e regional.

C3

A fragmentação política, econômica e militar do antigo adversário, a URSS, deu
lugar  a  uma  constelação  de  novos  países  independentes,  dentre  os  quais  se
destaca a Rússia, empenhada em construir um caminho em direção à democracia e
a  liberalização  econômica.  Essa  porém,  não  assumiu  o  lugar  da  URSS como
superpotência mundial, dos tempos da Guerra Fria.

C4

Atores não estatais, até então contidos e submetidos pela guerra ideológica travada
pelas superpotências durante a Guerra Fria, tornaram-se ameaças à estabilidade
mundial, e organismos internacionais passaram a ter mais envolvimento no sistema
internacional.

C5
Passado  um  tempo  dessa  ordenação  internacional,  o  mundo  passou  a  uma
multipolaridade  política e  econômica.  Essa  ideia  de multipolaridade evidencia  a
ascensão de novas potências que vêm alterando o equilíbrio de poder mundial.

C6

A seguir, serão comparados, nas expressões política e econômica, os EUA e a
Rússia no período Pós-Guerra Fria, destacando a influência de atores não estatais e
organismos internacionais sobre estes países e concluindo a respeito do surgimento
da multipolaridade no poder mundial.

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  
(55% a 70%)

Ideias

a. EUA

C8

1)  Política  Externa. No  Pós-Guerra  Fria,  os  EUA  buscaram  substituir  sua
política externa da contenção e  expansão,  visto que o sistema internacional
atravessava  um  momento  unipolar,  sustentado  na  sua  supremacia  política,
econômica  e,  principalmente,  militar,  para  a  do  engajamento  e  expansão,
atuando,  em particular,  nos países do  leste  europeu,  e,  posteriormente,  a  da
prevenção.  Os EUA expandiram o raio  de  ação de sua política,  deixando de
interferir não só sobre os assuntos internos de países do ocidente, mas também
sobre  toda periferia  do  sistema internacional.  Salienta-se a intervenção dos
EUA em países classificados como “bandidos” por apoiarem o terrorismo
internacional ou por aspirarem à posse de armas de destruição em massa.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C9

2) Política de Defesa. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), lidera-
da pelos EUA, viu-se, no Pós-Guerra Fria, frente à necessidade de redefinir seu
papel  na nova ordem mundial,  após o  fim do Pacto de Varsóvia  e  colapso da
URSS, motivos que definiram sua política de defesa durante quatro décadas. Seu
novo objetivo, sob liderança dos EUA, deixou de ser contra um inimigo, mas sim
contra ameaças e seu espectro de ação ampliou-se de sua área de interesse, con-
tinente europeu, para uma área global. Por intermédio da OTAN, os EUA mantive-
ram-se engajados na Europa, buscaram sua expansão com a adesão à organiza-
ção dos países do leste europeu e ampliaram seu raio de ação para todas as par-
tes do mundo. Ressalta-se que os EUA, apoiado sob o chapéu da OTAN, pode
intervir em qualquer país para combater as novas ameaças, como o terroris-
mo internacional, as guerras civis, a pirataria e a proliferação de armas de
destruição em massa, dentre outras.

C10

3)  Mercado. Com a  fragmentação  da  URSS,  os  EUA emergiram como  única
potência  política,  econômica  e  militar  a  nível  mundial.  Fruto  disso  e  do  vácuo
deixado  pelo  colapso  da  URSS,  expandiram-se  economicamente  para  o  leste
europeu atrás de novos  mercados e novas oportunidades, particularmente, nos
setores de transporte e de exploração de petróleo e gás (ou setor energético).
Além disso, buscou obter o controle do fluxo dessas “commodities” naquela região.
Tais interesses econômicos procuravam enfraquecer a influência russa na região,
evitando  um  possível  expansionismo  na  direção  dos  novos  Estados
independentes.  Salienta-se que a fragilidade e desorganização da economia
russa em realizar  ações  na  sua  zona  de  influência  permitiu  a  entrada  de
empresas americanas naquela zona. 

C11

4) Blocos econômicos. Os EUA são membros de blocos econômicos que visam
ao fortalecimento das relações comerciais entre os países integrantes do bloco. A
participação dos EUA nesses blocos não é impeditiva para a realização de acordos
bilaterais ou multilaterais com outros países e, até mesmo, em com outros blocos
econômicos.  Vê-se  nesses  relacionamentos  entre  os  EUA e  demais  países  e
blocos uma tendência à multipolaridade. Ressalta-se que os EUA são membros
da  APEC,  bloco  econômico  que  tem  como  principal  objetivo  apoiar  o
crescimento econômico sustentável e a prosperidade da região do Pacífico e
do NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que é um acordo
econômico  e  comercial  formado  por  Estados  Unidos,  Canadá  e  México,
dentre outros. 

Conclusão parcial

C12

Conclui-se parcialmente que, politicamente, os EUA, como única superpotência,
passaram a  intervir  preventivamente  contra  as novas  ameaças  em todo  globo
terrestre,  unilateralmente  ou  muitas  vezes  com  consentimento  e  apoio  de
organismos  internacionais  ou  em  coalizações.  Quanto  à  economia,  os  EUA
procuraram expandir-se para a antiga zona de influência da URSS, procurando
evitar que a Rússia exercesse qualquer tipo de influência econômica naquela zona
e  viram-se  forçados  a  realizarem  negociações  com  outros  países,  potências
regionais, e blocos, abandonando o sistema unipolar e adaptando-se a um sistema
multipolar.

b. Rússia e comparação

C13

1)  Política  Externa. Com  o  debacle  da  URSS,  em  diversos  Estados
independentes,  e a dispersão de seus arsenais  nucleares,  a  Rússia deixou de
consolidar seu poder político na zona de influência do entorno soviético e ao redor
do  mundo.  A Rússia  buscou  manter  ligações  políticas  com  os  independentes
países  do  bloco  leste  europeu  e  procurou  uma  aproximação  com  o  ocidente,
porém manteve-se à parte do sistema político transatlântico, mas não deixou de
buscar seu objetivo, sua reconstrução como potência regional e global.  Destaca-
se que para uma maior integração e também fruto da sua debilitada situação
política,  houve  necessidade,  por  parte  da Rússia,  da procura  de  acordos
entre os antigos Estados que obtiveram sua independência com o colapso da
URSS, o alinhamento com as novas potências mundiais  e  a formação de
blocos, dentre os quais a Comunidade dos Estados Independentes (CEI).
Comparando-se os EUA com a Rússia, o primeiro, com a desfragmentação
da  URSS  em  diversos  Estados  independentes,  procurou  expandir,
politicamente, sua zona de influência no leste europeu, o segundo, em face
de seus problemas internos, mesmo procurando manter sua influência no
leste  europeu,  deixou  exercer  seu  poder  político  em  grande  parte  dos
daqueles países, buscando também uma aproximação com o ocidente, que
fracassou em seu intento. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C14

2) Política de Defesa. A desfragmentação da URSS levou ao fim do Pacto de
Varsóvia, aliança militar formada pelos países socialistas do leste europeu e pela
URSS,  o  que fez  com que a Rússia  deixasse de ter  políticas externa e  de
defesa definidas. Inicialmente buscou aproximação da OTAN, com a realização
de acordos e tratados, que dentre outras medidas previam a redução de suas
forças armadas e redução do armamento nuclear. Posteriormente, reformulando
suas  políticas  externa  e  de  defesa,  aproximou-se  de  países  do  continente
asiático  e  outros  do  seu  entorno.  Destaca-se  a  OCX,  organização  política,
econômica e militar da Eurásia e a criação da CEI, das quais é membro. 
Os EUA manteve-se membro da OTAN, a qual reformulou sua política de
defesa,  de  enfrentamento  do  inimigo,  URSS,  para  o  enfrentamento  de
ameaças,  e  passou  a  acolher,  em  uma  política  de  expansão,  como
membros, países do leste europeu que se tornaram independentes após o
colapso da URSS. Diferentemente, a Rússia perdeu sua influência em seu
entorno  e  mais  recentemente  tem  buscado  novas  alianças  em  face  de
reformuladas políticas externa e de defesa.

C15

3) Mercado. O colapso da URSS deixou a economia russa em uma situação
bastante fragilizada, tendo seu PIB, produção caído aproximadamente 50% e
perda de mercado no leste europeu. Foi um período em que as privatizações
das empresas foram prejudiciais ao Estado, fruto da busca do governo russo a
uma ocidentalização desorganizada de sua economia e pela perda do apoio e
de  mercado nos  países  do  leste  europeu.  Posteriormente  procurou-se  uma
ocidentalização  estatista  da  economia,  com  estatização  de  empresas,
particularmente as do setor energético, considerado estratégico pelo governo
russo, e busca de novos mercados, o que permitiu a reconstrução do país e a
emergência  como  potência  regional.  Destaca-se  que  para  isso  a  Rússia
procurou promover um sistema multipolar das Relações Internacionais,
que  reflita  a  real  diversidade  do  mundo  e  a  grande  variedade  de
interesses. 
Os EUA, com o colapso da URSS, emergiram como única superpotência,
levando o mundo inicialmente a uma ordem unipolar. Tal status levou-o a
expandir  sua  economia  não  só  ao  leste  como  também  a  todo  globo.
Diferentemente, a Rússia, herdeira da URSS, deixou de ser uma potência
tanto  econômica regional,  quanto  global.  Para  fazer face a  dominância
dos  EUA,  a  Rússia  buscou  direcionar-se  a  um  sistema  multipolar,
reerguendo  sua  economia.  Esse  sistema  multipolar  é  o  que  rege
atualmente as relações entre os países.

C16

4)  Blocos  econômicos. Com  o  fracasso  da  ocidentalização  da  economia
russa,  sua  política  econômica  deixou  de  ter  foco  quase  que  exclusivo  no
ocidente, passando a busca de novas parcerias, fossem elas bilaterais ou em
blocos  econômicos.  Tal  política  tinha  como  prioridades  a  defesa  do
multilateralismo e da multipolaridade  como maneira  de  recuperar  a  posição
regional e global russa e refletir a diversidade mundial e sua grande variedade
de interesses. Ressalta-se que a Rússia aproximou-se da China e da Índia,
potências de porte semelhante ao seu, tal aproximação ficou conhecida
como vetor oriental, e também da África do Sul e Brasil. A exemplo disso,
podemos citar a participação da Rússia como membro da Organização
para  Cooperação  de  Xangai  (OCX),  organização  política,  econômica  e
militar  da  Eurásia,  da  Comunidade  Econômica  Euroasiática  (CEEA ou
EURASEC) e do BRICS.
Assim como a Rússia, os EUA, apesar de seu poder político, econômico
e  militar,  têm  procurado  fortalecer  suas  relações  comerciais,  criando
blocos  econômicos,  o  que  não  impede  negociações  bilaterais  ou
multilaterais fora destes blocos.

Conclusão parcial

C17

Como  conclusão  parcial,  verificamos  que  a  Rússia,  por  fragilidade  e
desorganização  de  suas  instituições  políticas  e  econômicas,  perdeu  sua
influência nos países do leste europeu e em outros alinhados à antiga URSS e
deixou,  em um primeiro momento, de ser uma potência regional  e global.  Na
busca de atingir seu objetivo, de reconstruir-se como potência regional e global, o
qual  obteve  êxito,  procurou  alianças  bilaterais  e  multilaterais  com  outras
emergentes potências e blocos, defendendo e inserindo-se, dessa forma, em um
sistema internacional multipolar.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.



5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C19

Os EUA e a Rússia no Pós-Guerra Fria ocupam, no sistema internacional, situações
bastante  distintas.  O  primeiro,  com  o  fim  da  Guerra  Fria,  tornou-se  a  única
superpotência mundial, ao passo que o segundo deixou de ser, inicialmente, uma
potência regional e global, objetivo esse perseguido e atingido durante o período.

C20

Os EUA, como única superpotência, além de expandirem-se para o leste europeu
buscaram ampliar  sua influência  para todo mundo,  porém com o  surgimento de
novas potências regionais e globais e,  consequentemente, um sistema multipolar
levaram-no  a  reformular  sua  política  e  economia.  A  Rússia  procurou  sua
reconstrução  como  potência  regional,  o  que  foi  conseguido,  tendo  para  isso
reorganizado suas instituições, buscado alianças bilaterais e multilaterais com outras
emergentes potências e blocos e procurado ir em direção ao surgimento de um novo
sistema, o multipolar.

C21

Os EUA e a Rússia ocupam posições políticas e econômicas distintas no sistema
internacional,  o  primeiro  como superpotência  mundial  e  o  segundo,  atualmente,
como  potência  regional.  Apesar  disso  ambos  buscam  um  relacionamento
internacional multipolar, os EUA adaptando-se e a Rússia por necessidade.

C22
Portanto,  a  formação de  blocos  político-econômicos  que competem entre  si  e  a
emergência de outros países no sistema global no Pós-Guerra Fria, leva com que o
mundo ajoelhe-se a um sistema internacional multipolar.

C23 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  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)
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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)

“Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu criar o Estado de Israel, dividindo o território da Palestina, que estava sob
mando britânico à época, em dois. O brasileiro Oswaldo Aranha era presidente da Assembleia Geral da ONU e foi ele quem anunciou a
aprovação da Resolução 181, que decretava a formalização de Israel.” (Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-
04/judeus-comemoram-70-anos-de-criacao-do-estado-de-israel).

Apresentar os aspectos relacionados à criação do Estado de Israel, destacando os eventos que favoreceram o

estado de beligerância na região.

 
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/
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
A região do Oriente Médio, historicamente, é palco de diversos conflitos, devido
particularmente à busca de recursos naturais e aos conflitos étnicos e religiosos.

C2
Desde a criação da Liga  das  Nações  (LN),  a  Inglaterra,  pela  Declaração de
Balfour de 1917, defendia a criação de um Estado judeu na Palestina, fato este
que não se concretizou.

C3

Após a 2ª Guerra Mundial (GM) e a saída dos britânicos da região, foi aprovado
pela Organização das Nações Unidas  (ONU),  com apoio da Grã-Bretanha,  o
Plano de Partilha da Palestina entre árabes e judeus e um regime internacional
para a administração de Jerusalém. Esta resolução foi rejeitada pela Liga dos
Estados Árabes dentro dos termos estabelecidos pela ONU. Na prática, foi criado
somente o Estado de Israel.
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I    n  t  r    o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas ideias

C4

No dia seguinte à declaração de independência do Estado de Israel em 1948,
Arábia Saudita, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria atacaram Israel. Aquela
ação ficou conhecida como  1ª Guerra Árabe-israelense. Ainda nos dias atuais, a
criação de um Estado Palestino não foi concretizada.

C5
Ainda hoje, a região vive um estado de belicismo devido aos fatos referentes à
criação do Estado de Israel.

C6
A seguir, serão apresentados os eventos relacionados à criação do Estado de
Israel,  destacando os aspectos que favoreceram o estado de beligerância na
região.

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

a. Questão judaica
A presença  judaica  na  Palestina,  a  qual  era  considerada  a  Terra  Prometida
(Canaã), incentivada pelo movimento sionista, fez com que aquela área fosse a
escolhida  para  abrigar  um  Estado  judeu.  Além  de  judeus,  a  Palestina  era
povoada por cristãos e muçulmanos.  Salienta-se que os conflitos religiosos
na  região,  causados  pela  diversidade  de  religiões,  ainda  favorecem um
estado de beligerância entre árabes e israelenses.

C9

b. Questão palestina ou Criação de um Estado palestino
Apesar  de  terem  uma  população  maior  que  a  de  judeus  na  Palestina,  os
palestinos não tiveram seu Estado criado, em desacordo ao Plano de Partilha da
Palestina/ONU.  A busca da criação de um Estado Árabe  Palestino  tornou-se
então objetivo vital para os palestinos expulsos de grande parte do território onde
viviam.  Salienta-se  que  para  isto,  foi  constituída  a  Organização  para  a
Libertação da Palestina (OLP), que também visava à destruição de Israel.

C10

c. Diversidade étnica na região
A  ocupação  do  então  território  da  Palestina  por  diversos  povos  e  etnias,
predominantemente árabes, continuou mesmo com a delimitação fronteiriça de
Israel após a sua independência, apesar da expulsão de milhares de palestinos
deste  território.  Destaca-se  que  conflitos  étnicos  continuam  a  ser  uma
questão problemática na região.

C11

d. Imigração judaica para a Palestina
No  pós-primeira  guerra  mundial,  a  imigração  de  judeus  para  a  Palestina,
incentivada  pelo  movimento  sionista,  aumentou  consideravelmente,  gerando
inquietude nos povos árabes. Tal fato acentuou-se após a 2ª GM. A hostilidade
árabe à imigração judaica fez com que os colonos judeus criassem uma
organização  paramilitar  (Haganah),  destinada  inicialmente  à  autodefesa.
Posteriormente  tal  organização  passou  a  realizar  ataques  aos  povos
árabes. 

C12

e. Expulsão de árabes do território palestino
O êxodo de milhares de palestinos para os países vizinhos a Israel,  ocorrido
após a 1ª Guerra Árabe-israelense é fator de instabilidade regional. Atualmente
essa população chega a  aproximadamente  3  milhões  de  refugiados,  vivendo
muitos  deles  em  campos  de  refugiados  nos  países  árabes,  o  que  gera
descontentamento a esse povo. 

C13

f. Ocupação territorial
A ocupação territorial da Palestina por parte de Israel, além da delimitação inicial
de suas fronteiras, após a 1ª Guerra Árabe-israelense levou este país ao controle
de grande parte da então Palestina. Como territórios palestinos restaram a Faixa
de Gaza e a Cisjordânia, ocupadas à época por tropas egípcias e jordanianas,
respectivamente.  As guerras Árabe-israelenses que se sucederam levaram
ainda mais à ampliação do território israelense.

C14

g. Terrorismo
O  largo  emprego  de  ações  terroristas  leva  instabilidade  à  região.  O  então
israelense Haganah, a OLP, o Al Fatah, a organização xiita libanesa Hezbollah,
apoiada pelo governo islâmico fundamentalista do Irã, e os palestinos Hamas e
Jihad Islâmica, independentes, são exemplos de grupos terroristas atuantes na
região. A OLP, nos anos 90, renunciou ao terrorismo e adotou uma política de
reconhecimento  do  direito  a  existência  de  Israel,  o  que  fez  com que grupos
discordantes de tal política ampliassem suas ações terroristas.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C15

h. Criação da Autoridade Nacional Palestina (ANP)
A criação da ANP, com mediação dos Estados Unidos da América (EUA), da OLP
e de Israel e a previsão de uma retirada progressiva das forças israelenses de
Gaza  e  da  Cisjordânia  geraram  oposição  em  organizações  extremistas
palestinas,  como  também  em  judeus  ultranacionalistas.  Tais  organizações,
particularmente  as  árabes,  em  face  disto  recrudesceram  as  ações
terroristas na região.

C16

i. Recursos hídricos
A escassez de recursos hídricos na região leva Israel e Jordânia à disputa do Rio
Jordão, que corre na fronteira entre a Jordânia e a Cisjordânia.  Ressalta-se a
resistência  de  Israel  em  retirar-se  da  Cisjordânia  em  face  da  perda  do
controle do Rio Jordão.

C17

j. Disputa por Jerusalém
Jerusalém é uma cidade de capital  importância na região. É o centro de três
religiões: a cristã, a judaica e a muçulmana. Tanto palestinos como israelenses
almejam o controle da cidade. Essa busca pelo controle da cidade conduz a
enfrentamentos, particularmente por judeus e palestinos.

C18

k. Presença de colonos israelenses nos territórios ocupados
A presença de colonos israelenses em Gaza e na Cisjordânia, protegidos por
forças  israelenses,  que  se  recusam  a  deixar  seus  assentamentos,  causa
permanente  estado  de  tensão  nestas  áreas.  A existência  destes  colonos
dificulta a desocupação destas áreas, fazendo com que acordos de paz não
prosperem.

C19

l. Guerras Árabe-israelenses
Após a criação de Israel,  a cada década do século XX, árabes e israelenses
estiveram  envolvidos  em guerras  entre  si.  Tais  guerras  levaram à  expansão
territorial  de Israel por regiões do Egito, da Jordânia, do Líbano e da Síria, e
áreas  que  corresponderiam ao Estado  palestino.  As perdas,  por  parte  dos
árabes, destas áreas para os israelenses são focos de tensão na região.

C20

m. Militarismo israelense
Face às ameaças dos seus inimigos, do terrorismo e ao enclave que se encontra
seu  território  no  mundo  árabe,  Israel  mantém  suas  Forças  de  Defesa  em
prontidão constante para resposta imediata a estas ameaças.  Ressalta-se que
Israel saiu vitoriosa nos conflitos que se envolveu com os países árabes de
seu entorno, causando ressentimentos nestes países pelas suas derrotas.

C21

n. Ocorrência de revoltas populares palestinas
A ocorrência de revoltas populares palestinas, conhecidas como Intifadas, face
às arbitrariedades cometidas pelas forças de ocupação de Israel na Faixa de
Gaza e na Cisjordânia, busca chamar atenção internacional para a problemática
da região. 

C22

o. Questão de fronteiras
O não reconhecimento das linhas desmilitarizadas demarcadas pelos armistícios
como linhas de fronteira, tanto por árabes, que não aceitam as suas derrotas,
quanto por  israelenses que buscam a expansão territorial  do país  mantém o
estado de prontidão regional.  Ambas as posições são geradoras de crises
que causam instabilidade regional.

C23

p. Crescimento do fundamentalismo islâmico
A criação  do  Estado  de  Israel  foi  percebida  pelos  países  árabes  como  um
enclave  ocidental  na  região,  por  intermédio  da  qual  interesses  imperialistas
estariam  se  enraizando  na  região.  Com  crescimento  do  fundamentalismo
islâmico na região e em sua luta contra o ocidente, é conferido à problemática
árabe-israelense um contorno ainda mais complexo. Ressalta-se que um maior
apoio às de fundamentalistas às organizações terroristas ocasiona um aumento
em ações terroristas contra o Estado de Israel. 

C24

q. Nacionalismo árabe
A criação do Estado de Israel em detrimento de um Estado Palestino fez crescer
um nacionalismo árabe na região, levando os países do entorno a um constante
confronto com os israelenses. Tais confrontos geram muitas vezes conflitos
armados entre as partes.

C25 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 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)

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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


