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  1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

À luz dos fatores econômicos e psicossociais, analisar o processo de independência dos Estados Unidos da 
América, concluindo sobre a importância desse processo para a independência dos países sul-americanos. 
1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

M1 Abordagem da idéia central.  
M2  Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparara corretamente para o desenvolvimento?  M4 Idéias 
Complementares Torna a introdução abrupta?  

M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão  

M8 Realização da análise ao longo do desenvolvimento.  

De forma dedutiva?  

Limitando-se a resumir?  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho M9 Elaborou as conclusões 
parciais? 

Não elaborou as CP.  
Totalmente.  
Empregou um referencial incorretamente.  M10 

Durante o desenvolvimento, 
comparou os objetos obedecendo 
aos mesmos referenciais? Empregou mais de um  referencial incorretamente.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 idéias.  M11 Atendeu as condicionantes 

de desenvolvimento? 
Digressão de mais de 3 idéias.  
Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M12 Apresentou as idéias com 

ligação de causa e efeito? 
Mais de 3 incidências sem ligação.  
Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M13 Dividiu o todo em partes 
coerentes? Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo.  

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
M14 Retomou a idéia central  

De forma dedutiva.  
Limitando-se a resumir?  M15  Elaborou a 

síntese 
Não elaborou a síntese.  

M16 Atendimento à imposição do problema.  
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.  M17 

Lógica (concluir 
apenas sob 

aspectos 
desenvolvidos) Na conclusão, mais de uma idéia não tem suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 
 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M18 Elaborou o parágrafo conclusivo.  
MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
 

HISTÓRIA 



 
 
2. CONHECIMENTO 
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

C1 Contextualização da Independência dos Estados Unidos da América.  

C2 Contextualização da Independência dos países sul-americanos.  

C3 Periodização da questão.  

C4 Contextualizar a relação dos EUA com o mundo.  

C5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Algumas idéias 

C6 Outras idéias julgadas pertinentes.  

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

Fatores Econômicos  

C7 O crescimento do comércio colonial antagonizou-se com a prática 
mercantilista da metrópole. 

 

C8 
As Leis Intoleráveis eram uma série de leis promulgadas pelo Inglaterra em 
1774. Essas leis desencadearam ultraje e resistência dos colonos , como o 
fechamento do porto de Boston. 

 

C9 A Lei do Chá (Tea Act), que dava o monopólio desse comércio à Companhia 
das Índias Orientais, onde vários políticos ingleses tinham interesses. 

 

C10 
A Lei do Açucar (1764) prejudicava os americanos, pois taxava produtos que 
não viessem das Antilhas Britânicas e acrescentava vários produtos à lista 
dos artigos enumerados, que só poderiam ser exportados para a Inglaterra. 

 

C11 
O imposto do selo (1765) exigia a selagem até de baralhos e dados. Os 
colonos protestaram, argumentando que se tratava de imposto interno e não 
externo como de costume. 

 

C12 
Em 1764, a Coroa completou a política de contenção do pioneirismo com o 
Ato de Quebec, pelo qual o governador de Quebec passaria a controlar 
grande parte das terras do centro-oeste. 

 

C13 
A Lei da Moeda (Currence Act) de 1764, proibindo a emissão de dinheiro na 
colônia, limitava a alta de preços dos produtos agrícolas e tornava ainda 
mais difícil a situação dos plantadores. 

 

Tópicos mais 
importantes 

C14 
Os Atos de Townshend tinham por objetivo elevar as  rendas das colônias 
para auxiliar nas despesas com os juizes, oficiais de alfândegas e parte do 
exército britânico na América. 

 

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO PARCIAL Obs 

C15 Aparecimento de antagonismos  com a prática mercantilista da 
metrópole e sua correlação com os países sul-americanos. 

 Conclusão 
Parcial 

 
Algumas idéias C16 Excessiva implementação de leis e impostos em detrimento da 

economia da colônia e sua correlação com os países sul-americanos. 
 



 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

Fatores Psicossociais  

C17 Lei do Aquartelamento, dizia que todo colono norte-americano era obrigado 
a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses.  

C18 Sentimento de autodeterminação dos colonos contra a opressão inglesa.  

C19 As idéias iluministas trouxeram para os Estados Unidos pensamentos de 
liberdade, contra o controle metropolitano. 

 

C20 
O Ato de Quebec, passado quase no mesmo momento, estendeu os limites 
da província de Quebec e garantiu o direito dos habitantes franceses para 
desfrutar liberdade religiosa e suas próprias alfândegas. 

 

C21 Realização dos Congressos de Filadélfia, com o intuito de gerar mais 
liberdades e, por fim , a independência dos EUA. 

 

C22 Ideais de grande parte dos colonos no “self goverment”, com um governo 
próprio exercido por nativos.  

 
 
Tópicos mais 
importantes 

C23 
A existência de diversidade cultural e religiosa exaltava as individualidades e 
o sentimento contra a metrópole.   

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO PARCIAL Obs 

C24 Sentimento de autodeterminação dos colonos contra a opressão da 
metrópole. 

 
Conclusão 

Parcial 
Algumas idéias C25 As idéias iluministas trouxeram para os Estados Unidos pensamentos de 

liberdade, contra o controle metropolitano. 
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

C26 Aparecimento de antagonismos  com a prática mercantilista da metrópole e 
sua correlação com os países sul-americanos. 

 

C27 Excessiva implementação de leis e impostos em detrimento da economia da 
colônia e sua correlação com os países sul-americanos. 

 

C28 Sentimento de autodeterminação dos colonos contra a opressão da 
metrópole.  

C29 As idéias iluministas trouxeram para os Estados Unidos pensamentos de 
liberdade, contra o controle metropolitano. 

 

CONCLUSÃO 
Algumas idéias  

C30 Aparecimento de antagonismos com a prática mercantilista da metrópole e 
sua correlação com os países sul-americanos. 

 

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

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

E 1 Coerência  
E 2 Clareza  
E 3 Coesão  
E 4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão 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) 

 
     “... os resultados, muitas vezes sobrestimados, não deixaram contudo de contribuir para o desenvolvimento econômico 

do Brasil...” (Caio Prado Júnior - História Econômica do Brasil, Ed. Brasiliense, 1982, página 131)  
 

Da assertiva acima, justificar as principais contribuições da Regência de D. João VI para a evolução 
econômica brasileira, por ocasião da vinda da Família Real ao País. 

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

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.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M 6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M 7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento  

Em todas as premissas.  
Não justificou até 3 premissas.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M 8 

Apresentou as premissas 
segundo as condicionantes 
(ligação causa e efeito) Não justificou mais de 3 premissas.  

Todas  
4  
3  
2  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M 9 Identificação das 
premissas 

1  
MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

C1 Idéias gerais do momento nacional.  
C2 Caracterizar a vinda da Família Real para o Brasil.  

Introdução 
 

Algumas idéias C3 Novas idéias.  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

C4 Abertura dos portos às nações amigas, favorecendo a economia local.  

C5 Desenvolvimento da indústria têxtil, impulsionando a confecção de  
manufaturas nacionais.  

C6 
Os tratados acordados com a Inglaterra (Aliança e Amizade e o de Comércio 
e Navegação) desenvolveu ampla estrutura econômica no Brasil, com o 
aparecimento de novos produtos e máquinas importados. 

 

C7 Incentivos a agricultura voltada para a exportação (café), aumentando a 
qualidade e quantidade da produção nacional.  

C8 Aumento do consumo de produtos industrializados oriundos da Inglaterra.  

C9 Autorização para o funcionamento de ourivesarias, ampliando a capacidade 
econômica brasileira. 

 

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C10 Início do desenvolvimento da siderurgia, impulsionado a indústria e comércio 
local.  

 C11 Criação do Banco do Brasil, gerando uma primeira idéia sobre moeda 
nacional e o controle brasileiro sobre seus investimentos.  

 
 
 
 
 

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



 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

E 1 Coerência  
E 2 Clareza  
E 3 Coesão  
E 4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão 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 eletrônica do CURSO, no menu “Ex-aluno/PEP”. 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 per tinentes de maneira a orientar o estudo do aluno. 


