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PEP/2011 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Comparar  os reflexos produzidos pela 1ª GM e 2ª GM, nos Campos Político e Militar  no Brasil,
concluindo sobre as contribuições deixadas para a evolução da Doutrina Militar Terrestre Brasileira.

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.

Dese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  

Identificação
do objeto

correto

M10 Divisão do todo em partes
coerentes.

Totalmente.
Mais da metade das partes está coerente como 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.

M15
Elaboração  da  síntese,
reforçando 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  apenas sob
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.
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MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1 A 1ª GM e a 2ª GM produziram reflexos nos Campos Político e Militar do Brasil.

C2
Causas  da 1ª GM (1914-1918): as questões étnicas, as alianças e as constantes
ameaças de guerra. A  1ª GM:  principais países envolvidos no conflito e região que
abrangia o teatro de operações,.

C3
Causas da 2ª GM (1939 – 1945):  Tratado de Versalhes e consequências da 1ª
GM.  A  2ª GM : Principais países envolvidos no conflito e região que abrangia o
teatro de operações.

C4
Os  dois  conflitos  deixaram  contribuições  para  a  evolução  da  Doutrina  Militar
Terrestre Brasileira.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

a. Campo político

 Desenvolvimento

   Algumas ideias

C6

FC:
Relações
Externas

1ª GM – O natural afastamento do  Brasil  com a Alemanha e
consequente aproximação com a França. 

C7
2ª  GM  –  O  gradual  afastamento  da  influência  Francesa  e
consequente  aproximação  com  os   EUA,  e  o  rompimento
diplomático com a União Soviética.

C8 Comparação da ideias acima.

C9

FC: Disputas
internas

1ª GM – Insatisfação dos militares do Exército e da classe média
com as antigas oligarquias dominantes, que conduziam a política
“café com leite”.

C10 2ª  GM –  A queda  do  Estado  Novo  e  a  redemocratização,   a
influência dos militares na preservação da democracia.

C11 Comparação da ideias acima.

C12
FC:
Política de
Estado

1ª GM - Início do incentivo para o desenvolvimento industrial.

C13 2ª  GM  –  Aceleração  do  desenvolvimento  econômico,  com  a
instalação de indústrias multinacionais. 

C14 Comparação da ideias acima.

C15
FC:
Sociedades
Políticas 

1ª GM – O surgimento da classe operária e sua participação no
cenário político nacional, o surgimento do comunismo.

C16  2ª GM – Os atores políticos pós-guerra: os militares,  a classe
média, os sindicatos  e os comunistas.

C17 Comparação da ideias acima.

   C18

FC:
Legislação

1ª GM – Criação das primeiras leis de proteção ao trabalhador
em 1918.

C19
 2ª  GM  –  A constituição  de  1946  e  a   criação  do  Estado
Democrático.

C20 Comparação da ideias acima.

C21

FC:
Ligações

1ª GM – A influência cultural e política francesa no Brasil.  

C22
2ª  GM – O declínio da  influência  francesa e a  ascensão da
influência norte americana no Brasil, a participação do Brasil na
ONU e na OEA.

C23 Comparação da ideias acima.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C25
Os  reflexos  da  1ª  GM  no  campo  político  no  Brasil  que  trouxeram
consequências  para  a  evolução  da  doutrina:  início  da  indústria  bélica  e
aumento da presença da Força no território.

C26
Os  reflexos  da  2ª  GM  no  campo  político  no  Brasil  que  trouxeram
consequências  para  a  evolução  da  doutrina:  fortalecimento  da  indústria
bélica, reaparelhamento e aumento da presença da Força no território.

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.
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b. Campo Militar

C28

FC:
Instrução

1ª  GM  –  Convocação  da  Missão  Militar  Francesa  e  por
consequência  o  abandono  da  instrução  teórica  em  favor  das
instruções práticas, o emprego combinado de armas, aumento da
importância do apoio logístico.

C29

2ª  GM  –  Abandono  da  antiga  doutrina  francesa,  cujo  conceito
consistia-se na defesa estática para o modelo norte americano de
guerra  de movimento,  emprego aeroterrestre,  emprego combinado
das forças singulares.

C30 Comparação da ideias acima.

C31 FC:
Serviço
Militar

1ª  GM  –  Implementação  do  Serviço  Militar  Obrigatório,  com
duração de até 2 anos, visando assegurar os efetivos necessários
e  uma reserva  mobilizável,  constituição  de  um  um  quadro  de
oficiais da reserva.

C32 2ª GM – O serviço militar passa para até 12 meses com dilação de
até 18  meses se autorizado pelo Presidente da República.

C33 Comparação da ideias acima.

C34
FC:
Suprimento
e
Manutenção

1ª  GM  –  Necessidade  de  aquisição  de  meios  no  exterior,
principalmente  material  de  emprego  militar,  início  da  fase  de
industrialização com implantação da indústria bélica nacional.

C35
2ª  GM  –  Surgimento  dos  polos  industriais,  na  Região  Sudeste,
favorecendo a mobilização  ou requisição de meios necessários ao
esforço interno de guerra, fortalecimento da indústria bélica.

C36 Comparação da ideias acima.

C37

FC:
Infraestru-
tura

1ª  GM  –  O  despertar  da  necessidade  de  uma  infraestrutura
adequada  para  o  transporte,  que  amenizasse  a  falta  de
mobilidade dos meios, em função das poucas vias em condições
de suportar o tráfego de material bélico com segurança e rapidez.
O  despertar  da  necessidade  de  melhorar  os  sistemas  de
comunicações,  que  não  ocorreu  em  função  da  pouca
industrialização no Brasil.

C38

2ª GM – Construção  e ampliação da infraestrutura de transportes,
com a pavimentação   das  rodovias  até  o  interior,   construção  de
portos  e  aeroportos,  acentuado  desenvolvimento  do  sistema  de
comunicações,   favorecendo  o  deslocamento  a  mobilização,  a
concentração e as ligações necessárias para as operações militares
na área do território nacional, principalmente na região sul.

C39 Comparação da ideias acima.

C40

FC:
Defesa

1ª GM – A Organização da Defesa Nacional com a criação do
Conselho Superior de Defesa, implantação de Planos de Guerra
para a elaboração dos planos de operações,  criação de unidades
de fronteira e modernização do material de artilharia de costa.

C41
2ª GM – Surgimento do Conselho de Segurança Nacional, criação de
novas  organizações  militares,  principalmente  na  Amazônia,
mecanização da unidades de Cavalaria de fronteira.

C42 Comparação da ideias acima.

C43 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C44

Os  reflexos  da  1ª  GM  no  campo  militar  no  Brasil  que  trouxeram
consequências para a evolução da doutrina:  a contratação da Missão Militar
francesa (MMF) e as consequentes modernização dos Estabelecimentos de
Ensino em todos os níveis, da doutrina, e a restruturação do exército.

C45
Os reflexos da 2ª GM no campo militar no Brasil que trouxeram consequências
para  a  evolução  da  doutrina:  o  Acordo  Militar  Brasil  e  EUA  e  suas
contribuições.

C46  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias
C47

Reflexos da MMF e do acordo Brasil-EUA para a evolução da Doutrina Militar
Terrestre Brasileira.

C48 Profissionalização do Exército e o desenvolvimento de doutrina militar própria.

C49 Incremento da presença da  Força  no território nacional.

C50 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

(…) é uma convicção generalizada, tanto no mundo militar como no mundo civil,  que o Exército atual não

corresponde absolutamente às nossas necessidades e que o país está completamente indefeso(…) (Editorial, Revista A

Defesa Nacional de 10 Out 1913). Justifique  a participação da Missão Militar Francesa (MMF) no Brasil,  e a sua
influência no 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.
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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 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 Estagnação do Exército Brasileiro desde o fim do Período Monárquico.

C2 As deficiências encontradas durante a campanha de Canudos e o início da
Reforma Militar.

C3
A  Missão indígena e os jovens turcos: a modernização da instrução militar e
suas contribuições ao Exército.

C4  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

C5 O Rompimento diplomático com o Império Alemão e a declaração de Guerra.

C6

A Contribuição do Brasil  na 1ª  GM ao lado dos Aliados:  a participação de
aviadores brasileiros em unidades britânicas e francesas, oficiais incorporados
a regimentos franceses nas linhas de frente  e o  envio de um hospital para
tratamento de feridos de guerra na capital francesa.

C7
A vitória da França na 1ª GM e a consequente  influência do modelo militar
francês no Brasil.

C8 A impulsão do processo de modernização do Exército  pela MMF.
C9 A influência cultural da França no Brasil e na América Latina.

C10
Interesse econômico francês no Brasil, após a tentativa da Alemanha em atrair
o Brasil para a aquisição de material de emprego militar, buscando ampliação
de seu mercado.

C11 A adoção do Método Cartesiano para resolução de problemas militares.

C12
Criação do concurso de admissão à ECEME e do Curso de Preparação para o
concurso de admissão.

C13 Criação da Arma de Aviação do Exército em 1927, a quinta arma.

C14

Revisão  curricular  das  principais  escolas  do  Exército  Brasileiro,  visando
adaptá-las às novas técnica e tática aplicadas durante a 1ª GM, substituindo a
instrução  teórica  pela  prática  (  Escola  de  Estado  Maior,  Escola  de
Aperfeiçoamento de Oficiais,  Escola Militar,  Escola de Cavalaria,  Escola do
Serviço de Saúde,  Escola de Sargentos de Infantaria e o Centro de Instrução
de Transmissão.

C15
Criação da Escola  de  Intendência  e  o  ensino  de  novas  técnicas  de  apoio
logístico para grandes efetivos.

C16 Aumento do efetivo do Exército e início da profissionalização do militar.

C 17
Organização  da  Defesa  Nacional  com  a  criação  do  Conselho  Superior  de
Defesa Nacional constituído pelo Presidente da República, Ministro da Guerra,
Chefe do EME, e demais autoridades.

C18
Conscientização da necessidade de organizar um Plano de Guerra, com base
na estrutura e distribuição geográfica das Organizações Militares, identificando
possíveis nações beligerantes.

C19 .A introdução dos blindados.
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C20 Adoção do emprego combinado de armas e sistemas operacionais.

C21 Reformulação dos regulamentos militares.

C22
Reformulação do Plano de Carreira,   do processo de seleção e promoção,
buscando dar valor ao desempenho do militar.

C23 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

 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.
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A Expressão Escrita,  para  cada  uma das  questões,  deverá  ser  corrigida  conforme o  Guia  de
Autoavaliação, encontrado no Portal do CP/ECEME, no menu “Guia de autoavaliação”. 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 PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


