
PEP/2007 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Comparar as evoluções Social e Econômica das regiões Norte e Nordeste do Brasil, concluindo sobre 
as razões que levaram estas regiões aos seus atuais níveis de desenvolvimento. 
 

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 Estados que compõem as regiões norte e nordeste  
19 Estrutura econômica (idéias gerais) 
20 Estrutura social (idéias gerais) 

 Fatores de comparação (contextualizar historicamente) 
21 Presença do estado 
22 Infra-estrutura 
23 Agronegócio 
24 Estrutura fundiária 
25 Comércio exterior 
26 Produção mineral 
27 Produção vegetal 
28 Produção industrial 
29 Distribuição espacial da população 
30 Influências da migração populacional 
31 Educação 
32 Saúde pública 
33 Turismo 
34 Questão indígena  
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35 Agências de fomento 
36 Oferta de empregos  
37 Atração de investimentos 
38 O atual nível de desenvolvimento das regiões 
39 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 4,0) 

 
“ As Entradas e Bandeiras foram respon sáveis pela expansão do  terr itório brasileiro, provocando 

o encontro das colonizações portugu esa e espanho la na América do Sul.”  
Justificar a assertiva ac ima com base no estudo d a formação terr itorial do Brasil.  

 

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 de espaço e tempo (SFC) 
05 Outras idéias complementares 
06 Ligação com o desenvolvimento 

 

 Desenvolvimento  
07 Dividiu o todo em partes coerentes 
08 Atendeu à condicionante de tempo e espaço  
09 Ordenação pela relevância das idéias (SFC) 
10 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito 

 

 Conceito do Método   
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 CONHECIMENTO   
11 O Tratado de Tordesilhas como marco divisório das colonizações 
12 Diferenciação entre Bandeiras e Entradas  
13 A decadência dos canaviais de São Vicente 
14 União das Coroas Ibéricas 
15 A importância das monções 
16 A busca de riquezas minerais  
17 A captura do índio (negros da terra) 
18 O povoamento das rotas das entradas e bandeiras 
19 As missões religiosas 
20 Separação das Coroas 
21 O apoio do governo espanhol aos jesuítas  
22 Expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses  
23 Celebração de tratados que confirmaram os territórios ocupados 
24 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  

 
 

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). 
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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. 

 
OBSERVAÇÕES 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


