
PEP/2006 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

1ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Analisar a evolução da Doutrina Militar Brasileira, da Arte da Guerra e do Pensamento Militar, 
com base na participação do Exército Brasileiro, ao longo da sua história, em conflitos internos e 
externos, em particular nos grandes conflitos do século XX.

Item Aspectos a serem considerados      obs
Método

Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido
02 Análise do objeto correto

Introdução
03 Abordagem da idéia central
04 Delimitação do espaço e tempo (SFC)
05 Outras idéias complementares
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento
07 Ligação com o desenvolvimento

Desenvolvimento
08 Elaborou as conclusões parciais
09 Dividiu o todo em partes coerentes

10
Atendeu à condicionante do gerúndio (SFC)

11 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC)
12 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito

Conclusão
13 Retomou o tema central
14 Síntese (idéias coerentes com as CP)

15
Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão)

16 Abordagem de aspectos desenvolvidos (lógica)
17 Elaborou o parágrafo conclusivo

Conceito do Método
CONHECIMENTO (algumas idéias)

INTRODUÇÃO
18 - Conceituação de Doutrina Militar, da Arte da Guerra e do Pensamento 

Militar. 



19 - A história do Exército Brasileiro tendo seu início no século XVII (luta 
contra holandeses)

20 - O entendimento do que vem a ser conflito interno e externo.

DESENVOLVIMENTO
Das raízes do EB até o século XIX

21 - Guerra contra os Holandeses, onde os luso-brasileiros começaram a 
desenvolver  uma  doutrina  militar  genuína  conhecida  por  "Guerra 
Brasílica".

22 -  As  Guerras  no  Sul  contra  os  espanhois  na  fronteira  gaúcha  sob 
influência de doutrina inglesa.

23 -  Campanhas pacificadoras e a guerra contra Oribe e Rosas,  onde a 
experiência  obtida  por  Caxias  impulsionou  mudanças  na  estrutura 
operacional e logística do Exército.

24 -  Guerra  da  Triplice  Aliança  com  inovações  na  mobilização  militar 
(Corpos de Voluntários da Pátria) e organização para o combate.

25 -  Campanha  de  Canudos  ocasionando  modificações  na  organização 
operacional e Logística.

26 CP 
-  Necessidade  de adaptação da  Doutrina  às  condições  existentes  no 
Brasil na época.
- Participação da sociedade no esforço de guerra.

No século XX
27 - Primeira Guerra Mundial. Adoção de ensinamentos da Doutrina Militar 

Terrestre da França inclusive com a contratação de uma Missão Militar 
Francesa para o nosso exército.  

28 - Segunda Guerra Mundial. Alteração do modelo frances para o modelo 
Norte Americano (Acordo Militar  Brasil  -  EUA) como consequência da 
participação da FEB na Itália.

29 -  Participação  em  Missões  de  Paz  da  ONU.  Participação  de  tropas 
Brasileiras  em  Operações  de  Paz  (SUEZ,  ANGOLA).  Adaptação  de 
modelos organizacionais e forma de emprego, de acordo com as normas 
da ONU.  

30 - Luta contra a subversão e o terrorismo (década de 1970), como base 
da atual doutrina de Operações de Garantia da Lei e da Ordem.

31 CP -
- Até década de 1940 grande influência francesa.
- Após II GM, influencia norte americana, até o término do Acordo Militar 
em 1977.
-  Adoção  de  novos  modelos,  buscando  a  capacidade  de 
interoperabilidade com outros Exércitos em uma Operação de Paz.
- Adoção de Doutrina para Op de GLO.

CONCLUSÃO 
32 - Exército adaptado à realidade nacional no século XIX.   

33 -  Exército  dependente  de  potencias  extrangeiras  na  maior  parte  do 
século XX. 

34 - Busca de uma identidade própria no período pós acordo militar com 
Estados Unidos.

35 -  Exército  dotado  com  flexibilidade  de  emprego  possuindo  Doutrina 
própria para atuar em diversas áreas (Doutrina ALFA, DELTA, GAMA) 

 
Outras idéias

Conceito do Conhecimento
Expressão Escrita



Coerência
A1
A2
A3

Clareza
B1
B2
B3

objetividade
C1
C2
C3

Coesão

D1
D2
D3
D4

Ortografia E1
Pontuação E2

Concordância E3
Regência E4

Conceito da Expressão escrita
MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO

2ª QUESTÃO (Valor 3,0)

 “A epopéia de Guararapes, marco do surgimento do Exército Brasileiro”. Justificar.

Item Aspectos a serem considerados      obs
Método

Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido
02 Justificar o objeto correto

Introdução
03 Abordagem da idéia central
04 Delimitação do espaço e tempo (SFC)
05 Outras idéias complementares
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento
07 Ligação com o desenvolvimento

Desenvolvimento
08 Dividiu o todo em partes coerentes
09 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC)
10 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito

Conceito do Método



 CONHECIMENTO (algumas idéias)
INTRODUÇÃO

11 - As raízes do Exército Brasileiro no século XVII

12 - O Exército Luso-brasileiro influenciado desde suas raízes 
13 - Consolidação do Exército Brasileiro a partir da Independência

14 - Outras idéias
CONHECIMENTO (algumas idéias)

DESENVOLVIMENTO
15 - Sentimento nativista com a participação das três raças.
16 - Adoção de uma forma peculiar de combater (guerrilhas), com o uso das 

companhias de emboscada.

17 - Sentimento patriótico com a utilização pela primeira vez na história da 
palavra PÁTRIA.

18 - Luta de caráter externo, para combater a ocupação do território por uma 
força estrangeira, principal missão de um Exército Nacional.

19 - Participação de diversos niveis sociais, com a mobilização de meios de 
diversas origens para combater o invasor estrangeiro.

20 - Foi uma luta contra invasores estrangeiros que teve como característica 
a amplitude, tanto em termos geográficos como em duração. 

21 -  Foi  uma  campanha  de  resistência  ao  invasor,  desencadeada  por 
iniciativa dos lusos-brasileiros residentes na colonia. 

22 - As forças luso-brasileiras, apesar de não serem reconhecidas como um 
Exército, combateram seguindo Princípios de Guerra clássicos (surpresa, 
Massa, Manobra)

23 -  Outras idéias 

 
Outras idéias

Conceito do Conhecimento
Expressão Escrita

Coerência
A1
A2
A3

Clareza
B1
B2
B3

objetividade
C1
C2
C3

Coesão

D1
D2
D3
D4

Ortografia E1
Pontuação E2

Concordância E3
Regência E4

Conceito da Expressão escrita
MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO



3ª QUESTÃO (Valor 3,0)

Apresentar  os  conflitos  militares  e  disputas  territoriais,  ocorridos na América  do  Sul 
durante os séculos XIX e  XX,  que influenciaram na utilização dos recursos energéticos dos 
países sul-americanos no século XXI. 

Item Aspectos a serem considerados      obs
Método

Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido
02 Apresentar o objeto correto

Introdução
03 Abordagem da idéia central
04 Delimitação do espaço e tempo (SFC)
05 Outras idéias complementares
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento
07 Ligação com o desenvolvimento

Desenvolvimento
08 Dividiu o todo em partes coerentes
09 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC)
10 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito

Conceito do Método
CONHECIMENTO (algumas idéias)

INTRODUÇÃO
11 -  O  período  estudado  engloba  a  formação  territorial  dos  países  sul-

americanos.
12 - A utilização de recursos energéticos esta relacionada com a delimitação 

territorial de um Estado e a sua decisão soberana de como explorá-la.

13 - A utilização de recursos energéticos é um tema de extrema importância 
no século XXI.

14 - Outras idéias
CONHECIMENTO (algumas idéias)

DESENVOLVIMENTO
15 - Fronteira da Venezuela – Colômbia (Guajira) afetando a exploração de 

petróleo.

16 -  Guerra  do  Pacifico  e  a  conseqüente  mediterraneidade  da  Bolívia, 
influindo na comercialização de Gás Natural. 

17 -  Guerra  da  Triplice  Aliança,  influindo  na  formação  territorial  e  a 
conseqüente  característica  de  binacionalidade  dos  rios  fronteiriços 
(Hidrelétrica de ITAIPU). 

18 -  Disputa  entre  Chile  e  Argentina  sobre  a  Patagônia,  afetando  a 
exploração de petróleo. 

19 - Guerra do Chaco e a consequênte delimitação territorial entre Bolívia e 
Paraguai,  que  manteve  a  mediterraneidade  boliviana  impedindo  um 
acesso  soberano  ao  Atlântico  por  intermedio  da  bacia  do  Prata. 
(exportação de petróleo e gás natural).   

20 - Outras idéias



 
Outras idéias

Conceito do Conhecimento
Expressão Escrita

Coerência
A1
A2
A3

Clareza
B1
B2
B3

objetividade
C1
C2
C3

Coesão

D1
D2
D3
D4

Ortografia E1
Pontuação E2

Concordância E3
Regência E4

Conceito da Expressão escrita
MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO
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