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PEP/2011 - 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO  
 Estudar o desenvolvimento nacional, nos campos econômico e social, durante os Governos Militares 
(1964-1985). 

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

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

Preparação correta para o desenvolvimento.  
 

M4 

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido. 
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.  
Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os 

itens em que dividiu o texto. 
Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de 

destacar as ideias essenciais. 

Desenvolvimento 
 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M8 Elaboração das 
conclusões parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais 

 

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

M9 Divisão do todo em 
partes coerentes. 

Divisão sem coerência. 

 

Totalmente. 
Atendimento em mais da metade das ideias. 

Atendimento em menos da metade das ideias. 
M10 

Identificação da 
coerência das ideias 

com o objeto. 
Não atendimento das ideias. 

 

Totalmente. 
Mais da metade das ideias com ligação. 

 

Menos da metade das ideias com ligação.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 
Estudo das ideias 
com ligação de 
causa e efeito. 

Ideias sem ligação.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  

Com as ideias essenciais. 
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 

M13 
Elaboração do resumo, 

reforçando as conclusões 
parciais. Não elaborou o resumo ou elaborou de 

maneira incorreta. 

 

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

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. 

M15 

Conclusão 
baseada  

nos 
aspectos 

desenvolvido
s (lógica). 

Ideias sem suporte. 

 

Conclusão 
 

Compreensã
o do nível de 
desempenho 

M16 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 Periodização dos governos do período: Castello Branco (1964-1967), Costa 
e Silva (1967-1969), Médici (1969-1974), Geisel (1974-1979) e Figueiredo 
(1979-1985). 

 

C2 Estado da economia do Brasil pré-governos militares: crise, inflação alta, 
moeda desvalorizada e desemprego generalizado.  

C3 O Projeto “Brasil Potência”: a busca do desenvolvimento nacional pelos 
governos militares.  

 
 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Campo Econômico  

C5 Controle da inflação nos Governos Castello Branco e Costa e Silva.  

C6 Criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.  

C7 Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG): buscava conter a 
inflação, retomar o crescimento econômico e normalizar o crédito.  

C8 Implantação de nova moeda, o Cruzeiro Novo.  

C9 Utilização de capital estrangeiro para financiar o desenvolvimento nacional, 
valendo-se de taxas de juros atrativas para o seu ingresso no Brasil.  

C10 Aumento da capacidade do governo na arrecadação de impostos.  

C11 “Milagre Econômico”: o crescimento do PIB com média de 10,9% entre 
1969 e 1974. 

 

C12 O controle do sistema financeiro, redução dos custos de mão de obra e a 
alocação de incentivos tributários como fatores do “Milagre”. 

 

C13 Incentivos pesados ao setor industrial, com ênfase no setor de veículos 
motorizados. 

 

C14 Controle das emissões de papel-moeda, evitando aumentar a inflação.  

C15 
Aumento das exportações por meio de incentivos tributários e 
diversificação da pauta de exportações, com ênfase aos produtos 
industrializados. 

 

C16 
I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND): construção da Ponte Rio-Niterói, 
da Rodovia Transamazônica, de 15 usinas hidrelétricas, recuperação e 
construção de rodovias e a inauguração da refinaria de Paulínia (SP). 

 

C17 Construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, provendo eletricidade para a 
economia em expansão.  

C18 Construção do Gasoduto/Oleoduto Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) – Paulínia, 
fornecendo petróleo e gás natural para atender a demanda brasileira.  

C19 
Concessão de crédito agrícola, o que implementou a produção do país, 
tornando-se um dos principais produtores mundiais de soja e laranja, 
dentre outros. 

 

C20 Aumento do consumo e explosão da classe média no Brasil: compra de 
televisores, automóveis e demais bens de consumo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C21 

II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND): busca por diversificar a 
matriz energética do país, dependente do petróleo, fortalecer a indústria 
de base e retirar o capital estrangeiro do setor de infraestrutura do 
Brasil. 
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C22 
Programa Nacional de Álcool (Pró-álcool): substituição dos 
combustíveis derivados do petróleo por álcool, para minimizar os efeitos 
do choques do petróleo de 1973 e 1979. 

 

C23 Acordo Nuclear Brasil-Alemanha: construção das usinas nucleares de 
Angra I e Angra II e obtenção de tecnologia nuclear.  

C24 
Prospecção de petróleo pela Petrobras e empresas estrangeiras e a 
descoberta de reservas no litoral do país, contribuindo para a 
exploração do recurso em águas profundas. 

 

C25 
III Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND): melhorar a renda e a 
oferta de empregos, promover o crescimento nacional, conter a inflação 
e controle da balança de pagamentos. 

 

 Conclusão Parcial  

C26 A economia e o desenvolvimento nos governos militares.  

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b. Campo Social  

C28 Implantação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

C29 Criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).  

C30 Criação do Banco Nacional de Habitação (BNH): facilitar o acesso à 
moradia para classes de menor renda. 

 

C31 Aumento da qualidade de vida da população e a política de pleno 
emprego. 

 

C32 
Estatuto da Terra: visava promover a paz no campo, com reforma agrária 
e desenvolvimento da agricultura. A Lei se encontra em vigor até os dias 
atuais e é objeto de estudos em todo o mundo. 

 

C33 Os movimentos sociais na Igreja: o embate entre a Teologia da 
Libertação e a Renovação Carismática Católica.  

C34 
O novo sindicalismo urbano: busca de melhorias na vida dos 
trabalhadores, fazendo surgir um novo partido na vida política nacional, o 
Partido dos Trabalhadores (PT). 

 

C35 O novo sindicalismo rural: surgimento do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem -Terra (MST).  

C36 
O novo movimento estudantil, reformulado com a expansão universitária 
dos governos militares, que aumentou o número de vagas nas 
universidades do país. 

 

C37 Movimento Brasileiro pela Alfabetização (MOBRAL): Programa que 
visava alfabetizar os jovens e adultos analfabetos.  

C38 

O incentivo à Ciência e Tecnologia: criação da Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP) e aperfeiçoamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

 Conclusão Parcial  

C39 As ações dos governos militares no campo social.  

C40 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

C41 A ação dos governos militares na promoção do desenvolvimento 
econômico e social do Brasil. 

 

C42 O legado econômico dos governos militares.  

C43 O legado social dos governos militares.  

 
Conclusão 

 
Algumas ideias 

C44 Outras ideias julgadas pertinentes.  
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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 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.  

 

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 OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 

 

 

2ª QUESTÃO 
 
   
 Apresentar a postura do Brasil nos campos político e militar durante o conflito entre Peru e o Equador (Alto 
Cenepa) ocorrido em 1995. 
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1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço geográfico.  

M3 Delimitação no  
tempo. 

 

Preparação correta para o desenvolvimento.  
 

M4 

Ideias 
complementare
s relacionadas 
com o pedido. 

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 ideias.  

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

 
Desenvolvimento 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da servidão (citação e 

justificativa das ideias).  
Em nenhuma das ideias.  

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

Em menos da metade das ideias.  
M9 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 
Em nenhuma das ideias.  

Em todas as ideias.  

Em mais da metade das ideias.  

Em menos da metade das ideias.  

Desenvolvimento 

 
Identificação 

do objeto 
correto M10 

Citação e justificativa das 
ideias com  ligação de causa 

e efeito. 
Em nenhuma das ideias.  

 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 

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

C1 A Política Externa Brasileira e a sua atuação no conflito Equador-Peru (1995).  

C2 Histórico do conflito Equador-Peru.  

C3 Litígio sobre a região do Alto Cenepa, palco da disputa entre os dois países.  

 

Introdução 
 

   Algumas      
ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Postura do Brasil no Campo Militar  

C5 Criação da Missão de Observadores Militares Equador-Peru (MOMEP).  

C6 Atuação do contingente militar brasileiro na MOMEP.  

C7 Comando do Brasil na missão.  

C8 Demarcação de uma Zona Desmilitarizada.  

C9 Emprego de tropa em Operação de Paz fora do sistema ONU.  

C10 Coordenação da missão por oficiais generais brasileiros com reuniões com 
representantes de Equador e Peru.  

C11 Apoio logístico da missão a cargo do Brasil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. Postura do Brasil no Campo Político  
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C12 
Atuação diplomática: Declaração de Paz do Itamaraty (17 de fevereiro de 
1995) garantindo as condições para o cessar-fogo e a cooperação entre os 
países beligerantes. 

 

C13 Brasil como coordenador político da missão.  

C14 Esforços diplomáticos do Brasil para coordenar a atuação internacional em 
conjunto com Argentina, Chile e EUA para obtenção do cessar-fogo.  

C15 Dissuasão aos países beligerantes com a possibilidade de embargos 
comerciais e suspensão de créditos de agências internacionais.  

C16 Manutenção do Protocolo do Rio de Janeiro (1942) e assinatura do Acordo 
de Brasília (1995), encerrando o conflito.  

C17 Pronta atuação da diplomacia brasileira para resolução da crise.  

 
 
 
Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 
 

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

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. 

 

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)  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


