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PEP/2011 - 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                                            

                                                
1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)

Comparar  os períodos Regencial e Segundo Reinado, nos campos político e econômico, concluindo sobre os
reflexos para a evolução do Exército Brasileiro. 

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

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

M4 Ideias complementares
relacionadas com o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento.
Não elaboração da introdução de forma abrupta.

M5 Ligação com o desenvolvimento.
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
Compreensão

do nível de
desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.

M9
Elaboração das conclusões

parciais.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação
do objeto

correto

M10 Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente.
Mais da metade das partes está coerente com o todo.
Menos da metade das partes está coerente com o todo.

Divisão sem coerência.

M11

Comparação dos objetos
obedecendo aos mesmos

referenciais (fatores de
comparação).

Totalmente.
Empregou mais da metade dos referenciais

corretamente.
Empregou menos da metade dos referenciais

corretamente.
Não empregou os referenciais  corretamente.

M12
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.
Não atendimento das ideias.

M13

Comparação das ideias
com ligação de causa e

efeito.

Totalmente.
Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M14 Retomada da ideia central(sob novo enfoque).

M15
Elaboração da síntese

coerente com 
 as conclusões parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.
Parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.
M16 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M17
Conclusão baseada

nos aspectos
desenvolvidos (lógica).

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

Na conclusão, mais da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, menos da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento.

Ideias sem suporte.

M18 Elaboração do parágrafo conclusivo.

HISTÓRIA
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MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1
Os períodos Regencial e Segundo Reinado se caracterizaram pela busca da
estabilidade política e pela ocorrência de conflitos. 

C2 Caracterização do período Regencial (1831-1840). Instituição das Regências.
Golpe da Maioridade.

C3 Caracterização do Segundo Reinado (1840-1889). Período de maior transformação
econômica. Evolução política.

C4 Acontecimentos dos períodos promoveram transformações no Exército Brasileiro.
C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

Desenvolvimento

Algumas ideias

a. Campo político

C6 FC: Poder
Moderador

Período Regencial (PR): Poder Moderador passou a ser dirigido
pela Regência, diminuindo suas prerrogativas, pois ao contrário
da  instituição  criada  por  Pedro  I,  não  mais  teria  o  poder  de
destituir a Câmara dos Deputados.

C7 Segundo  Reinado  (SR):  Poder  Moderador.  Centralização  do
poder por parte de D Pedro II.

C8 FC:
Estabilidade
Política

PR: “Avanço liberal” de 1831 a 1837. “Regresso conservador”  a
partir de 1837. Instabilidade política.

C9
SR: Apaziguamento na política do Império. Estabilidade política
após 1850, quando se acalmaram as agitações que dominaram
o País ao longo das décadas de 1830 e 1840.

C10 FC:
Reformas
políticas

PR: Ato Adicional de 1834. Adaptação de princípios federalistas
à   Monarquia.   Criação  das  Assembleias  Legislativas  nas
províncias; Estabelecimento do voto para a escolha do Regente,
que passava então a ser uno, com mandato de 4 anos; Extinção
do  Conselho  de  Estado.  Lei  Interpretativa  do  Ato  Adicional
(12/05/1840).Lei Interpretativa do Ato Adicional(12/5/1840).

C11
SR:  Criação  do  Ministério  da  Conciliação  (1853).  Presença
simultânea  de  políticos  do  partido  Liberal  e  do  partido
Conservador.

C12 FC:
Conflitos

PR:  Eclosão  de  revoltas  (Cabanagem,  Sabinada,  Balaiada,
Farroupilha, Revolta dos Malês). Perigo de alteração da ordem
política  e  social.  Criação  da  Guarda  Nacional  (1831).
Desconfiança  por  parte  do  governo  em  relação  ao  Exército.
Mudanças na estrutura do Exército.

C13 SR:  Ameaça externa.  Guerra  da  Tríplice  Aliança (1864-1870).
Evolução do Exército Brasileiro.

   C14 FC:
Abolição da
escravatura

PR: Promulgação  da Lei  7  de  Novembro  (1831),  em que  o tráfico
africano  ficava  proibido,  considerando-se  livres  os  indivíduos
desembarcados no País.

C15
SR: Abolição da escravatura. Lei  Eusébio de Queiroz (1850),  Lei  do
Ventre Livre (1871), Lei dos Sexagenários (1885) e Lei Áurea (1888).

C16 FC:
Relações
com países
vizinhos

PR: Atividades de corsários, apoiados pela Argentina, a fim de
prejudicar o comércio marítimo nas costas brasileiras.

C17 SR: Livre navegação dos rios Paraguai e Paraná após a Guerra
da Tríplice Aliança.

C18
FC:
República

PR: Disseminação dos ideais republicanos. Revolução
Farroupilha.

C19
SR: Movimento Republicano. Crescente insatisfação contra o
Regime Imperial.

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
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C21 O Segundo Reinado foi um período de maior estabilidade política.
C22 O Segundo reinado proporcionou muitas mudanças no Exército Brasileiro.
C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Campo Econômico

C24

FC:
Comércio

PR:Comercialização de açúcar e algodão. Início da produção de
café para exportação (Rio de Janeiro). 

C25

SR: Decadência das lavouras tradicionais do Brasil  (cana-de-
açúcar e tabaco) e desenvolvimento paralelo da produção de
café na região Centro -Sul. Diversificação agrícola. Na segunda
metade do século XIX, pode-se observar a expansão do cultivo
de outros produtos (borracha, algodão e cacau),  ampliando o
capital  e  o lucro.  Adoção do Código Comercial  de  1850.  Esse
código  normatizou  e  deu  segurança  às  atividades  econômicas,
permitindo  maior  racionalização  de  um  setor  dinâmico  como  a
atividade mercantil.

C26

FC:
Indústria

PR: Falta de interesse da Regência em romper os obstáculos que
impediam a importação de maquinário industrial. O Brasil gastava
praticamente  metade  dos  seus  recursos  com  a  importação  de
tecidos ingleses.

C27

SR:  Primeiro  surto  industrial  e  crescimento  dos  serviços,
segunda  metade  do  século  XIX.  Segundo  surto  industrial,  a
partir de 1870, fruto da estabilidade social, política e monetária
gerada pelo fim da Guerra do Paraguai. Fabricação de material
de emprego militar.

C27
FC:
Infraestrutura

PR:  Reduzidas  mudanças  nos  transportes.  Início  do  tráfego  de
barcas a vapor. A Lei Feijó (implantação do transporte ferroviário)
não foi posta em execução.

C29 SR: Investimentos privados durante o Segundo Reinado. Visconde
de Mauá. Construção de navios, rodovias.

C30

FC:
Protecionismo

PR: Medidas protecionistas ao comércio,  estipulando o aumento
das tarifas alfandegárias.

C31

SR:  Política  de  substituição  de  importações.  Aumento  dos
impostos, promovendo a substituição das importações por produtos
nacionais e para a implantação de indústrias no Brasil.  Aplicação
da Tarifa Alves Branco (alterou os valores pagos à alfândega de
15% para 30% sobre o valor do produto, chegando outras a 40,
50 e 60%, desde que pudessem ser produzidos no país).

C32

FC: Sistema
financeiro

PR: Fundação do Banco Comercial (1838).

C33

SR: Controle financeiro. O Segundo Reinado caracterizou-se pela
maior segurança econômica e financeira. Controle da emissão de
papel-moeda.  Busca  do equilíbrio  orçamentário,  tanto  do  império
como das províncias e municípios.

C34
FC:
Empréstimos

PR:  Comércio  exterior  deficitário,  com mais  importações  do  que
exportações, obrigando a realização de empréstimos no exterior.

C35 SR:  Captação  de  recursos  financeiros  externos.  Empréstimos
obtidos pelo Império junto aos bancos ingleses.

C36
FC:Mercado
consumidor

PR:  A  mão  de  obra  escrava  como  força  de  trabalho  inibia  o
desenvolvimento do mercado consumidor. 

C37
SR: Aumento do mercado consumidor. A entrada de mão de obra
assalariada acabou por gerar o aumento da circulação de recursos
monetários no país.

C38

FC: Mão de
obra

PR: Mão de obra escrava como força de trabalho nas plantações.

C39

SR: Emprego de mão de obra especializada. A extinção do tráfico
negreiro  e a disputa  por mão de obra para trabalhar  no Vale do
Paraíba levou ao estímulo à imigração para atuar em novas áreas
produtoras de café como o oeste paulista.

C40 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C41 O Segundo Reinado apresentou maior desenvolvimento econômico.

C42 No Segundo Reinado, a indústria participando da evolução do Exército
Brasileiro.
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C43 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C44 Ausência de estrangeiros no Exército.
C45 Remodelagem da Escola Militar e reorganização do Exército (1939).
C46 Projeção do Exército na América do Sul, após a Guerra da Tríplice Aliança.

C47 Necessidade de grande mobilização para a guerra da Tríplice Aliança.

C48 Preocupação com a manutenção de um elevado moral da tropa, com o incremento
na área da saúde, uniforme e melhoria do soldo.

C49 Incremento da indústria de guerra.

C50 Aumento da influência do Exército no desenvolvimento do brasil, após a Guerra da
Tríplice Aliança.

C51 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM     CONSIDERADOS OBS

(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. 

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

(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. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

(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. 

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

C2:  É parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

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

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

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar as consequências da Guerra Civil  Americana (1861-1865),  destacando as contribuições para o
desenvolvimento econômico e social dos EUA.

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

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

M4

Ideias
complementares
relacionadas com

o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento.

Não elaboração da introdução de forma abrupta.

M5 Ligação com o desenvolvimento.
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (citação e

justificativa  das ideias). 

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.

M10
Citação e justificativa das

ideias com  ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.
Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas
ideias

C1 A Guerra Civil Americana envolveu 11 estados do sul contra 22 do norte.

C2 Período da Guerra Civil América – 1861 a 1865.

C3
Conflito  foi  decorrente  de  tensões  políticas  e  sociais  e  divergências  e
diferenças econômicas. Considerada a primeira guerra moderna.

C4 Repercussão da guerra para o desenvolvimento dos EUA

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  

Algumas
ideias

C6 Grande número de perdas humanas.
C7 Integração nacional dos EUA..

C8
Término  da  escravidão.  Participação  efetiva  de  afro-americanos  na
composição das tropas.

C9 Projeção internacional dos EUA.

C10
Prosperidade  econômica  dos  EUA  verificada  no  seu  crescimento
industrial,  desenvolvimento  da  agricultura  e  aumento  do  intercâmbio
comercial com a Europa, principalmente com a Inglaterra.

C11
Após  a  Guerra Civil  Americana,  os  EUA sofreram uma forte  imigração
proveniente  da  Europa,  provocando  uma  maior  miscigenação  e  um
amadurecimento político em sua população.

C12
Ressentimentos  entre  o  sul  e  o  norte  em decorrência  de  divergências
sociais e econômicas, causando tensões sociais.

C13 Inclusão do negro no mercado de trabalho e na sociedade. Inclusão dos
ex-escravos no processo eleitoral e nas forças armadas.
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C14 Aumento da malha ferroviária.

C15 Utilização do telégrafo e da navegação a vapor.

C16
Expansão territorial  para o oeste dos EUA,  gerando o aquecimento na
economia e causando forte migração em todo país.

C17 Mobilização de tropas.

C18 Aumento da influência das forças armadas em todas as áreas do governo.

C19
Participação ativa de militares na política dos EUA. Cinco heróis de guerra
tornaram-se presidentes.

C20
Desenvolvimento tecnológico nos meios bélicos e de apoio ao combate.
Armamento mais preciso e de maior alcance, artilharia raiada, cobertura
fotográfica.

C21 Desenvolvimento da indústria naval.

C22
Surgimento de veteranos de guerra,  o que gerou um grande problema
social.

C23 Fortalecimento da democracia.

C24 Consolidação de vários líderes militares. Gen Grant, Gen Lee.

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS

(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. 

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

(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. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

(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. 

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

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

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

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

A prova deverá ser corrigida por escores (AvF e AvS) ou menções (E-MB-B-R-I, para AvD e PEP) 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. 
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de

acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DE QUESTÕES, do CP/ECEME.
Para uma melhor avaliação da Expressão Escrita, 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

apreciada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


