
PEP/2007 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

 
No qu adro geral das lutas internas, analisar a ação po lítica e mili tar de Caxias, concluindo sobre 

a sua contribuição para manutenção da integridade terr itorial do Brasil.  
 

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 Dividiu o todo em partes coerentes 

09 
Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à condicionante da 
servidão (SFC) 

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

 

 Conclusão  
12 Retomou o tema central 
13 Síntese (idéias coerentes com as CP) 
14 Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão) 
15 Abordagem de aspectos desenvolvidos (lógica) 
16 Elaborou as conclusões parciais 
17 Elaborou o parágrafo conclusivo 

 

Menção do método   
 

CONHECIMENTO   

18 Espaço e tempo de atuação de Caxias 
19 Participação de Caxias nas lutas internas 
20 Comando único das forças militares disponíveis 
21 Organização das tropas e dos meios 
22 Rápida concentração dos meios no local de operações 
23 Sistematização do planejamento das operações 
24 Imposição de disciplina rígida 
25 Emprego dos meios locais para o apoio logístico, por meio de indenizações 
26 Isolamento das forças rebeldes face apoios externos 
27 Indulto para os que se rendiam e perseguição aos demais 
28 Evitava a batalha de aniquilamento 
29 Respeito aos vencidos 
30 Assunção do poder político da província rebelada  
31 Atuação em nome do governo central 
32 Manutenção da estrutura institucional e social vigente  
33 Imparcialidade no tratamento com a população local 
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34 Atitude legalista 
35 Anistia política ao término da campanha 
36 Atuação parlamentar como senador vitalício do Império 
37 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

Conceito do Conh ecimento  
 

Expressão Escrita   

A1 
A2 Coerência 

A3 
B1 
B2 Clareza 

B3 
C1 
C2 objetividade 

C3 
D1 
D2 
D3 

Coesão 

D4 
Ortografia E1 
Pontuação E2 

Concordância E3 
Regência E4 

 

Conceito da Expressão escrita  
 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO  

 
2ª QUESTÃO (Valor 5,0) 

 
Analisar a evolução po lítica dos países da América do Sul, exceto as Guianas, do início do  

século XX até os dias atuais, concluindo sobre os aspectos comuns ex istentes na atual conjuntura 
política desses países.  
 

 

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 Dividiu o todo em partes coerentes 

09 
Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à condicionante da 
servidão (SFC) 

10 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC) 
11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 
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 Conclusão  
12 Retomou o tema central 
13 Síntese (idéias coerentes com as CP) 
14 Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão) 
15 Abordagem de aspectos desenvolvidos (lógica) 
16 Elaborou as conclusões parciais 
17 Elaborou o parágrafo conclusivo 

 

Menção do método   
 

CONHECIMENTO   

18 Emancipação política consolidada face às antigas metrópoles 

19 
Influência das potencias européias até a Primeira Guerra Mundial, 
particularmente da Inglaterra  

20 Aumento da influência Norte Americana a partir da Primeira Guerra Mundial 

21 
Consolidação do sistema Republicano com forte influência do caudilhismo / 
coronelismo 

22 Grande influencia das Forças Armadas na política nacional 
23 Dificuldades de transições democráticas normais  
24 Influência do imigrante europeu no pensamento político das nações  
25 Disseminação das idéias socialista e anarquista  
26 Influência do sindicalismo na política  
27 Destacar os deferentes níveis de desenvolvimento atingidos pelas nações 
28 Disseminação das idéias nazistas e fascistas 
29 Surgimento dos regimes baseados em ideologias totalitárias 
30 As influencias da Segunda Guerra Mundial 
31 Universalização dos direitos civis  
32 Populismo  
33 A política dos Estados Unidos da América para a região  
34 As crises políticas entre os diversos países  
35 A influência da guerra fria  
36 A guerra revolucionária  
37 Os regimes militares a partir da década de sessenta 
38 A redemocratização 
39 Aumento da influência dos partidos de esquerda e centro-esquerda 
40 O neoliberalismo político 
41 Regime republicano e forma de governo presidencialista 
42 Voto universal 
43 Respeito à constituição nacional 
44 Existência independente dos poderes legislativo, executivo e judiciário  
45 Transição democrática dos cargos do poder executivo 
46 Pluralidade partidária 
47 Livre expressão do pensamento político 
48 Forte influência da conjuntura internacional na política interna 
49 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

Conceito do Conh ecimento  
 

Expressão Escrita   

A1 
A2 Coerência 

A3 
B1 
B2 Clareza 

B3 
C1 
C2 objetividade 

C3 
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D1 
D2 
D3 

Coesão 

D4 
Ortografia E1 
Pontuação E2 

Concordância E3 
Regência E4 

 

Conceito da Expressão escrita  
 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO  

 
Obs: O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova do 
aluno do PEP. 
         A prova deverá ser corrigida por menções em cada uma das partes que a constituem, 
de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para que realize uma prova 
equilibrada. Propositadamente não está especificado o valor de cada idéia, de modo a que o 
aluno tenha uma noção do nível de seu conhecimento acerca do tópico. Outras idéias 
poderão ser levantadas pelo avaliador, ampliando o barema no aspecto Conhecimento. 

No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão 
estar de acordo com o prescrito na Publicação  METODOLOGIA PARA A SOLUÇÃO DE 
QUESTÕES, do CP/ECEME (ex-CP/CAEM). 

A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme a 
Parte B do Guia de Auto-Avaliação, encontrado na página do ex-aluno. Para uma melhor 
preparação, sugere-se ao aluno do PEP enviar sua prova para um professor de Português. 

A divisão do item “Desenvolvimento” em partes coerentes deve ser encarada de forma 
específica, onde cada caso é um caso. Procurou-se, neste barema, evitar-se uma sugestão 
de divisão, de modo a não engessar o raciocínio do oficial-aluno. 
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