
PEP/2008 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

A  história  do  continente  africano  foi  marcada  por  intensas  lutas  pela  independência. 
Comparar o  processo  de  independência  das  colônias  portuguesas  com  o  processo  de 
independência das colônias inglesas nesse continente.

1. MÉTODO
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Identificação 
do objeto 
correto

M 1 Abordagem da idéia central
M 2 Delimitação do espaço
M 3 Delimitação no tempo

M 4 Idéias 
Complementares

Preparara corretamente para o desenvolvimento?
Torna a introdução abrupta?

M 5 Ligação com o desenvolvimento
M 6 Não antecipação de partes do desenvolvimento

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão

M 8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.

M 9 Elaborou as conclusões 
parciais?

De forma dedutiva?
Limitando-se a resumir?

Não elaborou as CP.

Desenvolvimento

Identificação 
do objeto 
correto

M 10
Durante o desenvolvimento, 

comparou os objetos obedecendo 
aos mesmos referenciais

Totalmente
Empregou um referencial incorretamente

Empregou mais de um  referencial incorretamente

M 11 Atendeu as condicionantes 
de desenvolvimento?

Totalmente.
Digressão de até 3 idéias.

Digressão de mais de 3 idéias.

M 12 Apresentou as idéias com 
ligação de causa e efeito?

Totalmente.
Até 3 incidências sem ligação.

Mais de 3 incidências sem ligação.

M  13 Dividiu o todo em partes 
coerentes?

Totalmente.
Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo.

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 14 Retomou a idéia central

M 15 Elaborou a 
síntese

De forma dedutiva
Limitando-se a resumir ?
Não elaborou a síntese.

M 16 Atendimento à imposição do problema

M 17
Lógica (concluir 

apenas sob 
aspectos 

desenvolvidos)

Na conclusão, todas as idéias têm suporte na introdução 
ou no desenvolvimento.

Na conclusão, pelo menos uma das  idéias têm suporte 
na introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, mais de uma idéia não tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.

M 18 Elaborou o parágrafo conclusivo.

MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

HISTÓRIA



2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Algumas idéias

C Conferência de Berlim (Partilha da África).
C 1ª e 2ª Guerra Mundial ( participação das colônias nos conflitos).
C 2ª Guerra Mundial (enfraquecimento das metrópoles coloniais).
C Outras idéias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

a. Comparação do sistema de colonização adotado
C Semelhante.

C Portugal tenta frear o impulso de independência transformando as colônias 
em províncias ultramarinas.

C Outros fatores de comparação julgados pertinentes.
b. Comparação do grau de dependência econômica e estratégica da 
colônia em relação à metrópole. 

C Inglaterra utilizava a matéria prima oriunda das colônias como base para sua 
indústria e alimento para seu povo.

C Portugal reexportava os insumos básicos diretamente para outros países.
C Outros fatores de comparação julgados pertinentes.

c. Comparação da variedade de capacidades (políticos, militares, 
econômicos e diplomáticos) da metrópole  

C Inglaterra havia vencido a 2ª Guerra Mundial, fazia parte do Conselho de 
Segurança da ONU e era industrializada. 

C Portugal sofria resistência internacional devido ao governo Salazar e era um 
país pouco desenvolvido .

C Outros fatores de comparação julgados pertinentes
d. Comparação entre as influências  dos EUA e da URSS (Guerra Fria)

C Nas colônias inglesas a influência americana era forte.

C Nas colônias portuguesas a influência da URSS e de outros países 
comunistas como Cuba levou à Guerra Revolucionária.
e. Comparação da colônia / metrópole  com a nova ordem estabelecida 

C Inglaterra liderou um processo acordado de independência – Participação 
das ex-colônias na Comunidade Britânica de Nações.

C Portugal recusou negociar a independência e sofreu guerras de libertação.
C Outros fatores de comparação julgados pertinentes.
C Ressaltar as diferenças dos processos (Conclusão Parcial).

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão

Algumas idéias

C Ressaltar a diferença entre os processos de libertação nacional.

C Apontar para influência do processo de independência distinto como uma 
das causas  dos diferentes níveis sócio-econômicos dos países africanos. 

C Outras idéias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs
Expressão 

Escrita

Capacidade 
de Expressão

E 1 Coerência
E 2 Clareza
E 3 Coesão
E 4 Objetividade
E 5 Correção Gramatical

EXPRESSÃO ESCRITA  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)



2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Do estudo das crises acontecidas no Oriente Médio a partir  do século XX,  justificar as 
razões  da  persistência  dessa  gravidade,  em particular  aquelas  que  envolveram a  criação  do 
estado de Israel e que hoje se fazem presentes na questão da autonomia da Palestina.

1. MÉTODO
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Identificação 
do objeto 
correto

M 1 Abordagem da idéia central
M 2 Delimitação do espaço
M 3 Delimitação no tempo
M 4 Idéias Complementares
M 5 Ligação com o desenvolvimento
M 6 Não antecipação de partes do desenvolvimento

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs
Desenvolvimento

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento

M 8
Justificou as premissas 

segundo as condicionantes 
(ligação causa e efeito)

Em todas as premissas
Não justificou até 3 premissas

Não justificou mais de 3 premissas
Desenvolvimento

Identificação 
do objeto 
correto

M 9 Identificação das premissas

Todas
4
3
2
1

MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Introdução

Algumas idéias

C Partilha da região entre França e Inglaterra após 1ª Guerra Mundial.
C Crescente imigração judia para a região da Palestina. 
C Comoção mundial pela questão judia após 2ª Guerra Mundial.
C Utilização do terrorismo como arma política.
C Outras idéias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

C Criação do Estado de Israel.
C Vitória dos israelenses nas guerras contra os árabes.
C Anexações territoriais de Israel. 
C Ocupação populacional dos territórios anexados (assentamentos judeus).
C Controle e utilização intensiva dos recursos hídricos por parte de Israel.
C Apoio político e militar da URSS e EUA aos lados beligerantes (Guerra Fria).
C Criação da Organização de Libertação da palestina (OLP).
C Criação de outros organismos árabe-palestinos de luta contra Israel.
C Incapacidade da ONU de controlar as ações dos beligerantes.
C Fracasso das diversas tentativas de acordos de paz para a região.
C Utilização de ataques suicidas de homens – bomba contra Israel. 

C Incremento da disputa pelo controle  da resistência árabe-palestina pelos diversos 
grupos terroristas.   

C Outras idéias julgadas pertinentes (justificativa).

CONHECIMENTO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)



3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Expressão 
Escrita

Capacidade 
de Expressão

E 1 Coerência
E 2 Clareza
E 3 Coesão
E 4 Objetividade
E 5 Correção Gramatical

EXPRESSÃO ESCRITA  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova e no espaço 
abaixo, de maneira a orientar o estudo do aluno do PEP.

A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I)  em cada uma das partes que a 
constituem, formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento 
do estudo do aluno para que realize uma prova equilibrada. 

Algumas idéias são sugeridas para balizar  a avaliação do conhecimento a ser feita pelo 
orientador. 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. 

No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar 
de acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO 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 ou itens coerentes, no ND – análise, deve ser 
encarada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido 
formulado. 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES

OBSERVAÇÕES

Obs.: Observações julgadas pertinentes de maneira a orientar o estudo do aluno.
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