
PEP/2007 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

 
Analisar, nos campos social e econômico, os fatos históricos ocorridos até o século XIX e que 

transformaram a região Sudeste do Brasil na mais populosa e na de maior participação no produto interno bruto 
(PIB) brasileiro, concluindo sobre a importância do imigrante europeu (exceto portugueses) nesse processo de 
transformação. 

 
 

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 
Os fatos históricos marcantes ocorridos no século XIX e que influenciaram no 
desenvolvimento social e econômico do Brasil 

 Brasil colônia 
19 Importância das entradas e bandeiras 
20 Ciclo do ouro em Minas Gerais 
21 Transferência da capital para o Rio de Janeiro 
22 Vinda da família real portuguesa para o Brasil  
23 Abertura dos portos  
24 Criação do Banco do Brasil 
25 Implantação de cursos técnicos e superiores 
26 Incentivo oficial à Imigração européia 
27 Desenvolvimento do comércio interno 
28 Desenvolvimento da agricultura - café 
29 Melhoria das estruturas de transporte – estradas e navegação de cabotagem  
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 Brasil i ndependente 
30 Influências da permanência do Rio de Janeiro como capital do Brasil  
31 Construção da malha ferroviária, ação do Visconde de Mauá  
32 Diminuição do poder econômico das oligarquias rurais do nordeste 
33 Consolidação do café como principal atividade econômica no Brasil 
34 Surgimento de uma nova elite social e econômica no sudeste  
35 Proibição do tráfico internacional de escravos 
36 Transferência dos escravos do nordeste para o sudeste 
37 Incentivo privado à imigração européia (italianos e espanhóis) 
38 Concentração das atividades de exportação em São Paulo e no Rio de Janeiro 
39 Expansão da fronteira agrícola na região sudeste 
40 Implantação da indústria de bens de consumo 

 

41 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  
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2ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

“Condicionante é a circunstância de natureza psicossocial, fisiográfica, política, econômica ou militar, 
que dificulta ou favorece a evolução de um processo ou a consumação de um fato.” (Glossário de termos, 
publicação Nr 03, CP/CAEM/2006)  

Analisar as condicionantes psicossociais e políticas, ocorridas no Brasil a partir da década de 1970, 
que favoreceram a convocação da Assembléia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição de 1988 

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 Redemocratização 
19 Lei de anistia política 
20 Retorno dos exilados 
21 Fortalecimento dos sindicatos e associações de classe  

22 
Autorização para criação / funcionamento de novos partidos políticos, 
multipartidarismo 

23 Eleições diretas para os diversos níveis dos poderes legislativo e executivo 
24 Fim da censura  
25 Necessidade de adequação da Lei Magna à nova conjuntura 
26 Aumento do custo de vida  
27 Aumento do desemprego 
28 Concentração da população nos centros urbanos  
29 Diminuição das influências da guerra fria na política interna 
30 Globalização  
31 Universalização do acesso à informação 
32 Aumento da influência dos meios de comunicação de massa 
33 Ressurgimento do movimento estudantil  
34 Vontade popular / ação dos movimentos sociais 
35 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

 Conceito do Conh ecimento  
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 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). 

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. 

 
 


