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PEP/2012 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

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

Analisar a influência do Mercantilismo e do surgimento do Estado-Nação na Europa, no Sistema
Colonial Português no Brasil, nos campos político e militar, destacando os aspectos principais gerados no
desenvolvimento da colônia brasileira (1500-1640).

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma
preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

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
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.

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  
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13

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

M15
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.
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M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1 Definição de Mercantilismo.

C2 Protecionismo Alfandegário.
C3 Sistema Colonial – Ferramenta do Mercantilismo.
C4 Monopólio Comercial da Metrópole com a Colônia.
C5 O Absolutismo e o Estado-Nação.

C6 A Expansão Marítima e Tordesilhas.
C7 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  
(55% a 70%)

Ideias

a. Campo Político

C8 Estrutura do Sistema Colonial Português.
C9 O Exclusivo Comercial.
C10 As Feitorias.
C11 As Capitanias Hereditárias.
C12 O Governo Geral.

Conclusão Parcial
C13 A Política Colonial.

b. Campo Militar
C14 Defesa da Costa.

C15 Feitorias e Fortins.
C16 As Capitanias Hereditárias.
C17 O Governo Geral e a Estrutura de Defesa.
C18 A União Ibérica.
C19 As Invasões Estrangeiras.

C20 A Expansão além de Tordesilhas.

Conclusão Parcial

C21 A Defesa efetiva da Colônia.
C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C23 O Sistema Colonial.
C24 Feitorias, Capitanias e Governo Geral.
C25 Guerra aos Franceses e Holandeses.
C26 Sentimento Nativista.
C27 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



3

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)

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

Justificar a expansão territorial, demográfica e econômica dos Estados Unidos da América, de sua
independência (1776) até a ocupação da Costa Oeste (1848).

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma
preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

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

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.
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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  
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1 As Treze Colônias.

C2 A influência do Iluminismo nas Treze Colônias.

C3 A Guerra de Independência dos Estados Unidos da América (EUA).

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C5
O Tratado de Paris (Versalhes) de 1783: fim da guerra, reconhecimento
da independência e e ganhos que levaram o território dos EUA até o
Rio Mississípi.

C6
A ideologia do “Destino Manifesto”: os Estados Unidos tinham o direito
de se expandir, como povo “eleito por Deus” para governar o mundo.

C7 O  Estatuto  do  Noroeste  (1787):  regras  para  a  anexação  de  novos
territórios aos EUA.

C8 As negociações com a França e a compra da Louisiana em 1803.
C9 As negociações com a Espanha e a compra da Flórida em 1819.

C10
O papel  dos  “pioneiros”:  fazendeiros,  caçadores  e  comerciantes  de
peles que avançam além do Mississípi e ocupavam os territórios, em
busca de riquezas e terras para plantio.

C11 A ação dos  “pioneiros”  como base para  ocupação e  anexação dos
territórios do Oeste pelos EUA.

C12
As  guerras  contra  as  populações  nativas  e  as  remoções  de  tais
populações para outras áreas com fins de construção de ferrovias e
fundação de vilas e cidades nas terras indígenas.

C13
O  incentivo  a  imigração  de  brancos  europeus  para  os  EUA,  e  o
sentimento  de  “superioridade”  frente  a  indígenas,  negros  e  latino-
americanos.

C14
A divisão econômica dos EUA: o Norte industrializado e urbano; o Sul
rural e escravocrata; e o Oeste das pequenas propriedades agrícolas.

C15
Anexação do Texas: a República do Texas foi anexada pelos EUA em
1845, após uma guerra desta contra o México.

C16
A anexação do Território do Oregon (1846), após negociações com a
Grã-Bretanha, que definiu a fronteira dos EUA com o Canadá.

C17
A Guerra Mexicano-Americana (1846-1848): os EUA bateram o México
e conquistaram o Novo México e a Califórnia.

C18
A Corrida do Ouro: com o achado de ouro na Califórnia, mais de 300
mil pessoas se moveram para aquele território em busca de riquezas e
oportunidades, gerando a ocupação da terra e fundação de cidades.

C19 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)
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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 no 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. 

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 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


