
PEP/2011 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO 
 

Analisar a atuação das Entradas e Bandeiras entre os séculos XVI e XVIII na expansão do território da 
América Portuguesa, concluindo sobre os seus reflexos na consolidação das fronteiras do Brasil, naquele período. 

 
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 
 

Identificaçã
o 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.  

De forma dedutiva.  

Limitando-se a resumir.  M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais.  
Totalmente.  

Digressão de até 3 ideias.  M9 
Atendimento das 

condicionantes de 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Estudo das ideias com 

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

Totalmente.  

 
 
Desenvolvi-

mento 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M11 Dividiu o todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com o 

todo. 
 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
M12 Retomada da ideia central.  

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 
 

 
Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-se a resumir. 

 
 M13  

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese.  

M14 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.  M15 

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 

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo.  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

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

C1 Colonização da América Portuguesa - “Brasil Colônia”.  
 

Introdução 
Algumas 

ideias C2 Ocupação do Litoral na início da colonização do Brasil.  

HISTÓRIA 
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C3 A organização de “entradas” e bandeiras para explorar o interior da colônia.  

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Século XVI – Ação das Entradas e Bandeiras.  

C5 
Entradas – expedições com caráter oficial, organizadas pelo governo colonial 
com o fim de desbravar os sertões do interior. 

 

C6 
Bandeiras – expedições privadas preparadas por colonos residentes nos 
povoados em busca de riquezas. 

 

C7 
As “Entradas” e Bandeiras em busca de metais preciosos no interior da 
colônia. 

 

C8 
Bandeirismo de Apresamento. As “Tropas de Resgate”: apresamento de índios 
e a escravidão indígena na colônia – atividades ligadas as Entradas e 
Bandeiras. 

 

C9 
A União Ibérica e a despreocupação das Entradas e Bandeiras em respeitar o 
Tratado de Tordesilhas. 

 

C10 
Expansão territorial das Entradas e Bandeiras no período: expulsão de 
estrangeiros, chegada ao Amazonas no Norte e ao Rio da Prata, no Sul. 

 

C11 
A Capitania de São Vicente (São Paulo) como centro do bandeirismo – 
financiamento e ponto de partida da maior parte das expedições. 

 

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial  

C13 
O início das ações de Entradas e Bandeiras na exploração do interior da 
colônia. 

 

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b. Século XVII – Auge das Entradas e Bandeiras.  

C15 
Conquista do interior e lutas contra índios e estrangeiros, consolidando o 
Nordeste. 

 

C16 
Ciclo do Ouro de Lavagem – ouro encontrado nas margens de rios durante o 
século XVI e com diversas expedições entre 1601 e 1674. 

 

C17 Fim da escravidão indígena e declínio do Bandeirismo de Apresamento.  

C18 

As expedições em busca de pedras preciosas (o “Bandeirismo Pesquisador de 
Riquezas”) – expedições dos ícones do movimento bandeirante: Fernão Dias 
Pais, Antônio Raposo Tavares, Matias Cardoso, Manuel de Borba Gato, dentre 
outros. 

 

C19 
As Missões Jesuíticas e Reduções no Sul e os constantes enfrentamentos com 
as bandeiras e entradas após 1640, com a expulsão dos jesuítas de São 
Paulo. 

 

C20 
A fundação de diversos povoados no interior como pontos de apoio e 
suprimento dos bandeirantes, que depois se desenvolveram em cidades: 
Mariana, Diamantina, Sabará, Vila Rica e Cuiabá, dentre outros. 

 

C21 
As entradas e bandeiras rumo ao Sul e a expansão do território: fundação dos 
povoados e vilas de Paranaguá, Laguna e Desterro. 

 

C22 A descoberta do Ouro “das Minas” em 1693 a 1700.   

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial  

C24 A expansão do território e a conquista de terras para além de Tordesilhas.  

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 c. Século XVIII – Declínio e Fim das Entradas e Bandeiras.  

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

C26 Desbravamento completo da capitania das Minas do Ouro.  
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C27 Expedições rumo ao Centro-Oeste: Mato Grosso e Goiás.  

C28 Conquista de Mato Grosso e descoberta de ouro na região.  

C29 A descoberta de diamantes nas Minas pelos bandeirantes.  

C30 Conquista de Goiás e descoberta de riquezas mineiras: ouro.  

C31 
A decadência das bandeiras e entradas com a descoberta das riquezas 
minerais na colônia. 

 

C32 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial  

C33 O fim das entradas e bandeiras com a descoberta do ouro e outras riquezas minerais.  

 C34 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDEIA
S ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C35 A ação das Entradas e Bandeiras na conquista do interior da Colônia.  

C36 O povoamento do interior com as fundações de vilas e cidades pelos 
bandeirantes. 

 

C37 
Os ganhos territoriais do Brasil quando do fim do período colonial, 
consequência das Entradas e Bandeiras. 

 

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C38 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 

 3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESC/ALUNO  

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. 

 

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.  
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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 
 

 Apresentar as consequências políticas e econômicas da Era Napoleônica (1799-1815) para o 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.  
 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento  
Em todas as premissas.  

Não apresentou até 3 premissas.  

Desenvolvi-
mento 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 
Apresentação das premissas 
segundo as condicionantes 
(ligação de causa e efeito) Não apresentou mais de 3 premissas.  

Todas.  
4.  
3.  
2.  

Desenvolvimen
to 

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 Era Napoleônica (1799-1815): caracterização.  

C2 Invasão de Portugal pelas forças de Napoleão.  

C3 O Brasil Colônia antes de 1808.  

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
 
 
 

Desenvolvimento 

C5 
A vinda da Família Real para o Brasil em 1808, fugindo da invasão 
napoleônica em Portugal.  
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C6 
Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas em 28 de janeiro de 
1808 – permitia o comércio do Brasil com todas as nações amigas de 
Portugal, em especial a Grã-Bretanha. 

 

C7 A suspensão em abril de 1808 por D. João, Príncipe Regente, do Alvará de 
1785, que permitia a industrialização do Brasil. 

 

C8 
A implantação da capital do Reino de Portugal e da Corte Portuguesa no Rio 
de Janeiro. 

 

C9 Criação do Banco do Brasil em 1808.  

C10 
Criação da Imprensa Régia e a autorização para circulação de jornais e 
funcionamento de tipografias em 1809. 

 

C11 
Declaração de Guerra à França Napoleônica e a Conquista da Guiana 
Francesa – Tomada de Caiena em 1809. 

 

C12 Fundação da Academia Real Militar em 1810.  

C13 

Tratados de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade de 1810 – taxas 
alfandegárias de juros menores para os comerciantes britânicos (15%), 
geraram polêmica com os portugueses, que pagavam 16% de imposto. 
Demais nações pagavam 24% de impostos. Além disso, os britânicos 
ganharam direito a serem julgados pelas leis britânicas. 

 

C14 O estabelecimento da Biblioteca Real em 1810.  

C15 Criação de diversas faculdades no Brasil como as Escolas de Medicina na 
Bahia e no Rio de Janeiro. 

 

C16 Criação do Jardim Botânico em 1811.  

C17 
Missão Artística Francesa em 1816 e surgimento da Academia de Belas-
Artes.  

C18 
Elevação do Brasil a categoria de Reino Unido com Portugal e Algarves em 
1816. 

 

C19 
A criação de uma máquina burocrática estatal que fortaleceu o Estado no 
Brasil e serviu de modelo pós-independência. 

 

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM 

CONSIDERADOS 
ESC/ALUNO  

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. 

 

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. 
 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis 
na (quase) totalidade do texto. 
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C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto. 
 

 
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 referem 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 
Autoavaliação, encontrado no Portal do CP/ECEME, em “Publicações”. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


