
 1 

PEP/2010 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Comparar a Primeira e Segunda Intifadas (ocorridas respectivamente nos períodos compreendidos entre 
1987/1993 e 2000/2006) no contexto do conflito árabe-israelense. 
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

M1 Abordagem da ideia central.  

M2 Delimitação do espaço.  

M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.  
M4 

Ideias 
complementares. 

Não elaboração da introdução de forma abrupta.  

M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 

correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.  

De forma dedutiva. 
Limitando-se a resumir. 

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M9 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais. 

 

Totalmente. 
Digressão de até 3 ideias. 

M10 
Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação). 

Digressão de mais de 3 ideias.  

 

Totalmente. 
Digressão de até 3 ideias. 

 
M11 

Atendimento das 
condicionantes de 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias. 

 

Totalmente. 
Até 3 incidências sem ligação. 

 
M12 

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito. Mais de 3 incidências sem ligação. 

 

Totalmente. 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 

correto 

 
M13 

Divisão do todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com o todo. 

 

 

 PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

 M14 Retomada da ideia central.  
 Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 
 Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-

se a resumir. 
 

M15 
Elaboração da síntese, 

reforçando as conclusões 
parciais. 

Não elaborou a síntese. 

 

 M16 Atendimento à imposição do problema.  
 Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 
 Na conclusão, pelo menos uma das ideias não tem 

suporte na introdução ou no desenvolvimento. 
 

M17 
Conclusão apenas 

sob aspectos 
desenvolvidos (lógica). 

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

 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M18 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

HISTÓRIA 
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2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

C1 Estado de Israel.  
C2 Guerras Árabe-israelenses.  

C3 Anexações territoriais israelenses.  

C4 Questão Palestina (expulsão ou fuga de 2/3 dos árabes da região quando da 
criação do Estado de Israel, gerando uma enorme massa de refugiados).  

 
Introdução  

Algumas ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. A questão territorial  

C6 
Em 1980, uma lei de Israel declarou Jerusalém Capital Eterna da 
Nação e indivisível de Israel, gerando um problema, pois Jerusalém é 
uma das reivindicações palestinas. 

 

C7 
Com a expansão territorial de Israel, começaram a crescer os 
assentamentos judeus em territórios árabes, gerando tensão na área. 

 

C8 O problema do controle territorial na região entre israelenses e palestinos.   

 Conclusão Parcial  

C9 
Graças a sua expansão, Israel controla grande parte dos recursos hídricos da 
região, como no caso da Cisjordânia, onde se encontra 1/3 da água da 
região, deixando a população árabe dependente do Governo de Israel. 

 

 b. Primeira Intifada (1987-1993)  

C10 Causas da Primeira Intifada: dura ocupação israelense e tratamento brutal da 
população palestina.  

C11 A falta de atenção árabe ao problema palestino – em 1987, a reunião da Liga 
Árabe foi polarizada pelo conflito Irã-Iraque.  

C12 
A revolta popular começou a garantir poder e proeminência para o Al Fatah e 
a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), onde se reuniram 
diversas organizações palestinas e funcionava como comando da revolta. 

 

C13 
Fim da Primeira Intifada: mudança dos métodos anti-distúrbio das forças de 
segurança israelenses, deterioração da imagem internacional de Israel com a 
repressão e início das conversações de paz. 

 

C14 Radicalização política palestina: Hamas e Hezbollah ganham força na 
década de 1990.  

C15 
Táticas palestinas: protestos, greves, ataques suicidas, lançamentos de 
foguetes Qassam (tipo de foguete caseiro carregado com explosivos, muito 
popular entre os movimentos radicais palestinos) etc. 

 

 Conclusão Parcial  

C16 
Opção pela Paz no pós-Intifada – Acordos de Paz de Oslo de 1993: 
negociações secretas a partir da Conferência de Paz de Madri (1991) criam o 
primeiro passo do Processo de Paz Árabe-Israelense. 

 

 c. Segunda Intifada (2000-2006)  

 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
Algumas ideias 

C17 
Causas da Segunda Intifada: falha nas negociações de paz em Camp David 
(2000) – israelenses e palestinos se acusam mutuamente da 
responsabilidade pelo fracasso. 
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C18 

Segunda Intifada (2000-2006): recrudescimento nas relações entre 
israelenses e palestinos - incapacidade da Autoridade Nacional Palestina 
(ANP) de controlar as atividades terroristas e o uso de força letal pelas 
Forças de Defesa de Israel. 

 

C19 
 
 
 

A radicalização política em Israel: queda do moderado Ehud Barak e eleição 
de Ariel Sharon (2000, posse em 2001), cuja plataforma política passava pela 
solução militar da Intifada e desprezava as negociações em torno dos 
Acordos de Oslo. 

 

C20 

Decadência e fim da Segunda Intifada: morte de Yasser Arafat (2004), a 
retirada unilateral de Israel da Faixa de Gaza (2005), negociações de cessar-
fogo entre Israel e a ANP (2005), a saída de Ariel Sharon da política (derrame 
em janeiro de 2006) e a redução da violência em 2006. 

 

 Conclusão Parcial  

C21 
A dificuldade do estabelecimento do processo de paz entre palestinos 
e israelenses diante de seus cenários políticos internos em face das 
Intifadas. 

 

C22 
Comparação do processo político das duas Intifadas: motivações, 
causas e consequências. 

 

C23 Os contínuos ataques a civis por parte dos dois lados.  

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C25 

A vitória eleitoral do Hamas em 2006, obtendo controle sobre a ANP e 
entrando em choque com o Al Fatah, gerando uma batalha em 2007 
que dividiu a ANP e o controle sobre a Cisjordânia (Al Fatah) e a 
Faixa de Gaza (Hamas). 

 

C26 
A falta de liderança entre os palestinos após a morte de Arafat e suas 
consequências. 

 

C27 
O impasse nas negociações do processo de paz, mesmo com o 
surgimento do Quarteto (EUA, Rússia, União Europeia e ONU) e o 
“Mapa do Caminho para a Paz”. 

 

Conclusão 
 

Algumas ideias 

C28 
As operações militares pós-Intifada de Israel contra movimentos 
radicais (Guerra contra o Hezbollah – 2006; Guerra contra o Hamas – 
2008-2009). 

 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

  3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM 
CONSIDERADOS Obs 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  
compreensível, embora fragmentado, com má 
articulação de ideias. Há contradições que não
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, mas 
registram dificuldade de compreensão localizada. 

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto 
inteiro se caracterizar por uma grande 
incoerência.  

A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 
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B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez 
do pensamento, facilita a pronta percepção e 
jamais obriga o leitor a retornar para entender 
melhor alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 

 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis 
na (quase) totalidade do texto. 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto. 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto ao ponto, desenvolve-se de maneira 
sóbria e retilínea e evita divagações inúteis, 
muitas vezes propositais (expediente infantil, 
usado para aumentar o texto sem lhe conferir 
qualidade). O exagero da objetividade leva ao 
laconismo, comprometendo a clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na 
exposição das suas ideias.  

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco 
coeso. 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de elementos 
coesivos: pronomes, conjunções, preposições, 
tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

 

E1: Ortografia. 

E2: Pontuação. 

E3: Concordância. 
(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência. 

 

EXPRESSÃO ESCRITA - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

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

 

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Justificar a Proclamação da República, considerando as crises que levaram ao fim a Monarquia no Brasil. 
 

1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

M1 Abordagem da ideia central.  

M2 Delimitação do espaço.  

M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.   

M4 
Ideias 

complementares. 
Não elaboração da introdução de forma abrupta.  

M5 Ligação com o desenvolvimento.  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.  

Em todas as premissas. 

Não justificou até 3 premissas. 

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 
M8 

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

 

Todas. 
4. 
3. 
2. 

Desenvolvimento 
Identificação 

do objeto 
correto 

 
 
M9 

 
 
Identificação das premissas. 

1. 

 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 

 2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 Exército Brasileiro após a Guerra do Paraguai.  
C2 Campanha Abolicionista.  

C3 Campanha Republicana.  

Introdução 
 

Algumas ideias 
C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

C5 

Questão Religiosa (1872-1875): a proibição do Vaticano a membros da 
Igreja Católica fazerem parte da Maçonaria, bem como a submissão do 
corpo eclesiástico ao Imperador, ou seja, as bulas papais só valiam no 
Brasil com aprovação imperial. 

 

C6 
Questão Militar (1884-1887): a polêmica em torno de militares do 
Exército se manifestarem na imprensa a respeito do tratamento 
conferido pelo Império à Força e a recusa em caçar escravos. 

 

C7 
A ação republicana e positivista nos meios militares: o tenente-coronel 
Benjamin Constant e a fundação do Clube Militar (1887).  

C8 O desprestígio do Exército com o Império.  

C9 A questão sucessória: o III Reinado com a Princesa Isabel e o Conde d'Eu.  

C10 A decadência econômica do Império.  

C11 A Questão Abolicionista e a Lei Áurea (1888).  

C12 
A ação dos grandes cafeicultores e a retirada de seu apoio à 
Monarquia após o fim da escravidão. 

 

C13 O Gabinete Visconde de Ouro Preto e a tentativa de reforma política.  

C14 
A percepção da República como regime político que traria 
desenvolvimento e justiça social para o país. 

 

C15 O Movimento Republicano.  

C16 A ação de 15 de novembro e a figura de Deodoro.  

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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3. EXPRESSÃO ESCRITA 
 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 
A2: Desenvolvimento parcialmente compreensível,
embora fragmentado, com má articulação de ideias. Há 
contradições que não dificultam a compreensão, 
coerência e lógica global, mas registram dificuldade de 
compreensão localizada. 

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto 
inteiro se caracterizar por uma grande 
incoerência.  

A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez 
do pensamento, facilita a pronta percepção e 
jamais obriga o leitor a retornar para entender 
melhor alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 

 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto ao ponto, desenvolve-se de maneira 
sóbria e retilínea e evita divagações inúteis, 
muitas vezes propositais (expediente infantil, 
usado para aumentar o texto sem lhe conferir 
qualidade). O exagero da objetividade leva ao 
laconismo, comprometendo a clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na
exposição das suas ideias.  

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco 
coeso. 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de 
elementos coesivos: pronomes, conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

 

E1: Ortografia. 
E2: Pontuação. 
E3: Concordância. 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência. 

 

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 ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador. 
Propositadamente não está especificado o valor de cada ideia, 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. 



 7 

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 


