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 PEP/2011 – 6ªAVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

 Analisar a participação do Exército Brasileiro na MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para Estabilização do
Haiti), nos campos militar e psicossocial, concluindo sobre os reflexos dessa missão para o Brasil. 

 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.

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  ol  v  im  e  n  t      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
Elaboração das conclusões

parciais.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação
do objeto
correto

M9 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.

M10 Análise das ideias com
ligação de causa e efeito.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.

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

M11 Análise 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

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque)

M13
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.
M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M15
Conclusão  apenas sob

aspectos  desenvolvidos
(lógica).

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

 Ideias sem suporte.

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.
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 2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1
Características gerais da participação do EB na MINUSTAH:  égide da ONU, início
da missão, emprego de militares (observadores, tropa).

C2
Situação do Haiti:  instabilidade política, falta de segurança pública,  falência das
Instituições, incapacidade de recuperação, desrespeito aos direitos humanos.

C3 Constituição dos BRABATT 1 e 2 e do BRAENGCOY.

C4
Amparos legais: artigo 4º Constituição Federal(autodeterminação, defesa da paz);
Carta da ONU (capítulos VI e VII); Lei 2.953 de 1956; Lei Complementar 97/99,
Política de Defesa Nacional (capítulos 4, 5, 6, 7).

C5 Repercussões da atuação do EB para o Brasil. 
C6 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

a. Campo militar
C7 Seleção criteriosa de pessoal.

C8 Preparo e adestramento da tropa.

C9 Disponibilidade de meios adequados para o cumprimento das missões: viaturas e
equipamentos.

C10 Interação com militares de outras Forças e de outros países.

C11 Diversidade  de  missões  cumpridas  pelos  militares  brasileiros:  observadores;
comandantes  de  U,  SU,  Pel,  GC;  intérpretes;  engenharia;  apoio  de  saúde,
assessoramento jurídico.

C12 Emprego  da  tropa  em  segurança  de  instalações,  segurança  de  campo  de
deslocados, segurança de eventos (Ex: inauguração da Casa da Justiça).

C13 Patrulhamento  ostensivo  (a  pé,  motorizado  e  mecanizado),  a  fim  de  reduzir  a
criminalidade, roubos, violências, consumo de drogas, redução de gangues.

C14 Controle de trânsito.
C15 Apoio ao processo eleitoral.
C16 Controle de distúrbios civis.
C17 Guarda do patrimônio histórico do Haiti (Sítios Históricos).
C18 Escoltas de comboio e autoridades.
C19 Aumento da capacidade operacional da Polícia Nacional do Haiti: patrulhamento

conjunto.
C20 Contribuição para o desenvolvimento da doutrina militar brasileira.
C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C22 Multiplicidade de ações desenvolvidas pelo EB.

C23 Aumento da capacitação da tropa.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.
b. Campo psicossocial

C25 Assistência médica para civis.

C26
Trabalho no resgate de civis, por ocasião do terremoto ocorrido em janeiro de
2010.

C27
Apoio  ao  cadastramento da população haitiana após o terremoto de  janeiro  de
2010.

C28 Manutenção das ruas.
C29 Manutenção das escolas haitianas.
C30 Distribuição de alimentos e água.
C31 Distribuição de presentes, chocolates, por ocasião de datas festivas.
C32 Apoio ao trabalho das diversas ONG que atuam no Haiti.
C33 Apoio às operações com a distribuição de cartazes e panfletos.

C34
Integração  coma população  por  intermédio  de  práticas  esportivas  e  atividades
recreativas. 

C35
Trabalho conjunto da MINUSTAH com forças dos EUA, na assistência humanitária,
por ocasião do terremoto de janeiro de 2010. 

Conclusão Parcial
C36 Apoio do Exército na reconstrução do Haiti.

C37 Reconhecimento da sociedade brasileira.
C38 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C39
Experiência dos quadros em coordenação e emprego de forças de diversos países
em operações de paz.

C40 Formação de contingentes para operações de GLO. 

C41
Disponibilidade de contingente com experiência para emprego em  pacificação de
áreas dominadas pelo crime organizado.

C42 Aumento do prestígio internacional do Brasil com o comando da MINUSTAH.

C43
Reconhecimento internacional do papel de maior destaque do Brasil como potência
emergente, assumindo responsabilidades  compatíveis com seu atual estágio de
desenvolvimento.

C44
Desenvolvimento de relacionamento pessoal e profissional com militares de outros
países, contribuindo para o formação de futuras parcerias entre as Nações.

C45
Contribuição  para  o  aumento  da  credibilidade  do  Exército  Brasileiro  perante  à
sociedade. 

C46
Projeção do Brasil no cenário internacional, contribuindo para a conquista de um
assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.

C47
Aumento da capacidade do Brasil de influenciar nos processos de funcionamento
das missões de paz desenvolvidas pela ONU.

C48
Promoção  da  preocupação  do  Brasil  com  os  direitos  humanos  e  com  a
democracia.

C49 Desenvolvimento de uma Doutrina Própria de Assuntos Civis.

C49 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.
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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)

 Apresentar a participação do Exército Brasileiro nos fatos históricos ocorridos no período de 1822 a 1889.

 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 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 Origem histórica do Exército em Guararapes, a fusão de raças.

C2 A presença da instituição em todo território nacional.

C3
Participação do Exército na consolidação da Unidade Nacional durante o período
monárquico.

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 Participação na Proclamação da independência (1822).

C6
Participação  nas  Campanhas  da  Independência:  na  Bahia,  contra  tropas  do
governo português sob o comando do Governador Madeira de Melo em 1823.

C7
Participação nas Campanhas da Independência: no Piauí, Maranhão e Pará, em
1823.

C8
Participação  na  Campanha  da  Independência  na  Cisplatina  contra  a  Divisão
Auxiliadora de Portugal, em 1824.

C9 Batismo de fogo de Caxias nas Campanhas de Independência.

C10
Participação no período do Primeiro Reinado: participação na Confederação do
Equador em Pernambuco, em 1824; e

C11 Participação na Guerra da Cisplatina (1825 a 1828), presença de Caxias.

C12 Participação nas revoltas do Período Regencial: na Cabanagem (1835 a 1840)
no Pará.
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C13
Participação  nas  revoltas  do  Período  Regencial:  na  Balaiada  no  Maranhão,
1838 a 1841, com a participação de Caxias.

C14
Participação nas revoltas do Período Regencial:  na  Sabinada na Bahia,  em
1837 a 1838.

C15
Participação nas revoltas do Período Regencial: na Revolução Farroupilha, de
1835 a 1845 no Rio Grande do Sul, com a participação de Caxias.

C16
Participação nas revoltas do Período Regencial: na Revolução Liberal de São
Paulo e Minas Gerais, em 1842, com a participação de Caxias.

C 17
Participação  na  estabilização  política  do  Segundo  Reinado,  na  Revolução
Praieira, em Pernambuco (1848 a 1850).

C18
Nas Campanhas Platinas no período do Segundo Reinado, a Guerra contra Oribe e
Rosas (1851 a 1852), com a participação de Caxias.

C19 Participação da Guerra contra Aguirre no Uruguai (1864 a 1865).

C20 A participação na Guerra do Paraguai (1864 a 1870).

C21
Participação no Início da instabilidade política da Monarquia: o Abolicionismo
no  Exército:  a  recusa  do  Exército  em  perseguir  negros  fugitivos  do  regime  de
escravidão, oficiais simpatizantes ao abolicionismo, a questão servil.

C22 A questão militar durante o Segundo Reinado.

C23 A participação na Proclamação da  República.

C24 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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ORIENTAÇÕES GERAIS
 

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

A prova deverá ser corrigida por mensões (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. 
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 o Guia de Autoavaliação,
encontrado no Portal do CP/ECEME, no menu “Guia de autoavaliação”. Para 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


