
PEP/2008 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

1ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Analisar o  processo  de  definição  das  fronteiras  brasileiras  durante  a  República  Velha, 
destacando a participação do Visconde do Rio Branco nos citados eventos.

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 Elaborou as conclusões 
parciais?

De forma dedutiva?
Limitando-se a resumir?

Não elaborou as CP.

Desenvolvimento

Identificação 
do objeto 
correto

M 9 Atendeu as condicionantes 
de desenvolvimento?

Totalmente.
Digressão de até 3 idéias.

Digressão de mais de 3 idéias.

M 10 Apresentou as idéias com 
ligação de causa e efeito?

Totalmente.
Até 3 incidências sem ligação.

Mais de 3 incidências sem ligação.

M 11 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 12 Retomou a idéia central

M 13 Elaborou a 
síntese

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

M 14 Atendimento à imposição do problema

M 15
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 16 Elaborou o parágrafo conclusivo.
MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)



2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Algumas 
idéias

C Período da República Velha (1889 a 1930).

C
O advento da República e a reorientação da política externa, centrada nas 
percepções  do  interesse  nacional  e  situada  nos  contextos  mundial  e 
regional.

C Auge da república oligárquica: o período Rio Branco.

C As bases legais para as negociações das fronteiras (tratados de Madrid de 
1750, de Santo Ildefonso de 1777 e de Utrecht de 1713).

C As alterações dos tratados foram feitas com base no Uti possidetis de 1810.
C Outras idéias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvi-
mento

Algumas 
idéias

a. Tratados assinados com Argentina, Bolívia e Paraguai  

C
Fronteira com a Argentina – Questão de Palmas (Missões)
- Arbitragem do presidente dos EUA em 1895, favorável às pretensões brasileiras.
- Linha divisória fixada em 04 Out 1898, pelo tratado do Rio de Janeiro. 
- Participação do Visconde do Rio Branco, como mediador.

C

Fronteira com a Bolívia – Questão do Acre
- Após a Revolução Acreana, o assunto foi conduzido diplomaticamante e os limites 
acordados pelo tratado de Petrópolis em novembro de 1903.
- Brasil indenizou a Bolívia pela anexação do território do atual estado do Acre.
- Participação do Visconde do Rio Branco, após assumir a pasta das Relações 
Exteriores.

C Fronteira com o Paraguai (Fronteira no rio Paraguai até a Baia Negra)
- Assinatura de um tratado, em 1927, complementar ao tratado de paz de 1872.
Outros idéias julgados pertinentes

C
Conclusão Parcial
Questões de limites territoriais ainda duvidosos começam a ser definidas.
O Barão do Rio Branco surge como figura proeminente no processo de formação da 
moderna diplomacia brasileira.
b. Tratados assinados com Colômbia, Guiana Francesa, Guiana,  Suriname e 
Peru

C
Fronteira com a Colômbia (Linha Tabatinga-Apapóris)
- Arbitragem dos EUA e assinatura da ata tripartite em 1825 Brasil, Colômbia e Peru.
- A assinatura do tratado definitivo em 1928.

C
Fronteira com a Guiana Francesa – Questão do Amapá
-  Arbitragem  do  rei  da  Conferência  Helvética  em  1º  Dez  1900,  favorável  às 
pretensões brasileiras.
- Participação do Visconde do Rio Branco.

C

Fronteira com a Guiana – Questão do Pirara
-  Arbitragem do rei  da  Itália,  em 1904,  desfavorável  às  pretensões  brasileiras  e 
favorável às pretensões inglesas.  
-  Celebrado  na  gestão  do  Visconde  do  Rio  Branco  no  Ministério  das  Relações 
Exteriores, tendo como plenipotenciário brasileiro Joaquim Nabuco.

C
Fronteira com o Suriname (Serra de Tumucumaque)
- Tratado assinado em 1906.
- Participação do Visconde do Rio Branco.

C
Fronteira com o Peru (Alto Purús e Juruá)
- Tratado definitivo assinado em 08 Set 1909 com base no “uti possidetis” de 1810 
- Participação do Visconde do Rio Branco.
Outros idéias julgados pertinentes

C
Conclusão Parcial
O Tratado com o Peru derrogava definitivamente o de Santo Idefonso. O Brasil se 
tornava o primeiro país sul-americano a ter seus limites reconhecidos por solenes e 
incontroversos tratados bilaterais.



PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão

Algumas 
idéias

C As fronteiras brasileiras encontram-se plenamente definidas e demarcadas. 
C  Não existem demandas com os países vizinhos.

C Os casos  em que não foi  possível  celebrar  acordos  as questões  foram 
submetidas ao arbitramento de outros países, sendo os laudos acatados.

C O Brasil  conseguiu, através de hábil  negociação diplomática, definir 32% 
das fronteiras terrestres, garantindo a posse de cerca de 900 mil Km2.

C
O Barão do Rio Branco destacou-se nas negociações de nossas fronteiras 
quer como negociador direto, quer como Ministro das Relações Exteriores. 
Graças ao seu trabalho consolida-se a posse de terras brasileiras.

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 3,0)

Do  estudo  do  movimento  de  1964,  caracterizar a  participação  dos  diversos  segmentos  da 
sociedade brasileira em apoio ao novo governo instituído a partir de 31 de março de 1964.

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

Desenvolvim
ento

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento

M 8
Apresentou as premissas 

segundo as 
condicionantes (ligação 

causa e efeito)

Em todas as premissas
Não apresentou até 3 premissas

Não apresentou mais de 3 premissas
Desenvolvim

ento

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 - INTRODUÇÃO   Obs

Introdução

Algumas 
idéias

C
O Movimento  de 1964 foi  um movimento  cívico-militar  deflagrado em 31 
Março  64  e  levado  a  cabo  pela  expressiva  opinião  pública  em favor  da 
legalidade.

C Objetivos: reestabelecer a ordem e impedir a implantação de uma república 
sindicalista no Brasil.

C  Síntese dos acontecimentos.
C Outras idéias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvime
nto

Algumas 
idéias

Participação dos diversos segmentos  da sociedade brasileira  em apoio  ao novo 
governo

C
As Forças Armadas, apesar de possuirem parcelas discordantes nos momentos que 
precederam o movimento,  após o 31 de Março se mantiveram unidas e com o firme 
propósito de apoiar e assegurar a condução do País pelo novo governo.

C

Parcela  significativa  da  Classe  política  representada  pela  UDN,  outros  partidos 
conservadores e pelos governos de MG, GB, SP, PR, AL e MA (Magalhães Pinto, 
Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, Roberto Abreu Sodré) e que ajudou a deflagrar 
o movimento contra ameaça comunista e o radicalismo de Jango, apoiou o novo 
governo.

C
A imprensa, particularmente, influentes jornais como o Correio da Manhã, O Estado 
de São Paulo e O Globo, sob a liderança de Assis Chateaubriand, Júlio de Mesquita 
Filho e Roberto Marinho, que denunciavam o desgoverno reinante e concitavam os 
militares a reagir, apoiaram a ação anticomunista e o governo militar.



PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvime
nto

Algumas 
idéias

C
Empresários, industriais e banqueiros que colaboraram com a derrubada de João 
Goulart,  cujo  plano  de  socialização  ameaçava  o  processo  de  modernização,  as 
liberdades individuais e de empresas, apoiaram plenamente o governo militar.

C

Associações religiosas e cívicas, sobretudo femininas, que cobraram do líderes da 
época uma ação contra o estado em que se encontrava o País, também apoiaram o 
movimento após a mudança no governo. Após o dia 31 de Março, ocorreu a Marcha 
da Vitória, no Rio, levando 1 milhão de pessoas às ruas, articulada por entidades 
como a Campanha da Mulher pela Democracia, com o apoio do clero, do governador 
e do jornal O Globo.

C O movimento de 64 e o governo militar teve expressivo apoio popular da imprensa, 
igreja e camadas médias urbanas.

C Outras idéias julgadas pertinentes.

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

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO IDÉIA
S 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)



3ª QUESTÃO (Valor 3,0)

Do  estudo  do  processo  de  independência  das  nações  sul  americanas  de  colonização 
ibérica,  apresentar as razões que transformaram a colônia portuguesa em uma única nação de 
governo imperial.

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
Apresentou as premissas 

segundo as condicionantes 
(ligação causa e efeito)

Em todas as premissas
Não apresentou até 3 premissas

Não apresentou 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 - INTRODUÇÃO   Obs

Introdução

Algumas idéias

C Situação geral do Brasil durante o processo de independência.

C Situação  geral  das  nações  sul  americanas  durante  o  processo  de 
independência.

C Outras idéias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

C Vinda da família real para o Brasil.
C Quebra do pacto colonial.
C Fim da dependência de Portugal.
C Transformação do Brasil em reino unido.
C Organização política e administrativa.
C Existência de um governo central.
C Presença aglutinadora do príncipe regente.
C Manutenção do “status quo” após o sete de setembro.
C Incapacidade de Portugal de reagir.
C Contensão das tentativas isoladas de rebelião contra o governo central.
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)

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
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