
PEP/2007 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
Do estudo dos aspectos geopolíticos históricos e atuais do Brasil e da América do Sul, comparar o 

processo de emancipação política do Brasil com o da América Hispânica, concluindo sobre os reflexos desses 
processos na formação de um bloco econômico que integre as nações sul-americanas.  
 

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 Tipos de colonização / pacto colonial 
19 Período dos movimentos de emancipação 

 Fatores de comparação 
20 Experiência e estrutura administrativa existente no período colonial 
21 Forma de governo adotada 
22 Existência de lideranças capazes de manter a coesão  
23 Cooperação entre as diversas lideranças dos movimentos de emancipação 
24 Rivalidades / afinidades regionais 
25 Reconhecimento da independência  
26 Indefinição de limites por ocasião da luta pela independência   
27 Apoio internacional 
28 Ressentimentos oriundos do processo de emancipação  
29 Relações com as antigas metrópoles, passado comum de colônias 
30 Interesse de potências estrangeiras 
31 Capacidade da metrópole de conduzir a luta contra a emancipação 
32 Situação interna da metrópole 
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33 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) 

 
Do estudo da nacionalidade brasileira, até o Segundo Reinado, apresentar os fatos históricos que 

colocaram em risco a integridade e a soberania nacional.  
 

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    
CONHECIMENTO   

11 Idéias gerais sobre soberania e integridade 
12 Período a ser considerado 
13 As invasões estrangeiras (franceses e holandeses) 
14 A união das coroas ibéricas 
15 As lutas pela independência 
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16 As lutas internas (Confederação do Equador e Guerra dos Farrapos) 
17 Influencia da Inglaterra na política brasileira (Bill Aberdeen) 

18 
As lutas externas (Guerra da Cisplatina, Guerra contra Oribe e Rosas, Guerra 
do Paraguai) 

19 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. 

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. 
 


