
1

PEP/2013 - 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

        Estudar  as Rebeliões Nativistas: A Guerra dos Emboabas (1708 – 1709) e   a Guerra dos Mascates (1710– 1711), 
quanto à motivação; aos combates mais importantes e às consequências.

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.

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.

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13 Elaboração do resumo, 
reforçando as conclusões 

parciais.

Com as ideias essenciais.
Elaborou parcialmente com as ideias 

essenciais.

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 
incorreta.

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.

M16 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

C1 Definir o que são as Revoltas Nativistas.

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C2 Os ciclos da Cana-de-Açucar e do Ouro no Brasil Colônia (1534-1820).

C3 A exploração do ouro nas Minas Gerais e a Vila de São Paulo de Piratininga.

C4 Estrangeiros, Portugueses e os mineradores Paulistas.

C5 A  Capitania  de  Pernambuco,  a  prosperidade  da  produção  canavieira  e  o 
desenvolvimento da Vila de Olinda.

C6 A  aristocracia olindense e os comerciantes de Recife.
C7 A ocupação holandesa, a destruição de Olinda e o crescimento de Recife (1630-1648).

C8 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%)

Algumas ideias

a. Guerra dos Emboabas (1708-1709)
    1) Quanto à Motivação

C9 Descoberta de Ouro nas Minas Gerais.

C10
Comerciantes portugueses, desocupados e aventureiros ocuparam lavras de 
paulistas.

C11 Ressentimentos e ódios numa região sem ação do governo colonial.

C12 Manoel Nunes Viana e Frei Francisco de Menezes.

C13
Linchamento de dois chefes paulistas por Emboabas no Arraial Novo (São João 
Del Rei). 
     2) Quanto aos Combates mais Importantes

C14 Expulsão dos paulistas de Caeté e Sabará.

C15 Os combates em Sabará e no vale do rio das Velhas.

C16 Vitória paulista no Arraial de Cachoeira do Campo.

C17 Bento Amaral Coutinho e o Capão da Traição.

C18 Amador Bueno da Veiga e o combate do Arraial da Ponta do Morro.

C19 Combate do Carmo e do Arraial do Pilar.

     3) Quanto às Consequências

C20 Criação da Capitania de São Paulo e das Minas Gerais em 1709.

C21 Elevação de São Paulo à categoria de cidade (11/7/1711).

C22 Paulistas buscam novas riquezas em Mato Grosso e Goiás.

C23 1º surto nacionalista no período colonial.
C24  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C25 Resumo das ideias principais
b. Guerra dos Mascates (1710-1711)
    1) Quanto à Motivação

C26 A cidade de Olinda e os títulos nobiliárquicos.

C27 Elevação de Recife à categoria de Vila e a questão de limites com Olinda.

C28 Atentado ao governador da capitania de Pernambuco.

C29 Dívida dos senhores de engenho de Olinda com os comerciantes (mascates) de 
Recife.

C30 Assembleia em Olinda , Bernardo Vieira de Melo e a “República de Veneza”.

C31  Novo governo e o apadrinhamento dos recifenses.
     2) Quanto aos Combates mais Importantes

C32 Cerco de Recife, Capitão Pedro Ribeiro e a demolição do Pelourinho. 
C33 Combate de Santo Amarinho.
C34 Combate em Guararapes e Sebiró- vitória recifense.
C35 Combate de Guarapu e Goiana.
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    3) Quanto às Consequências
C36 Aumento da rivalidade entre naturais brasileiros e filhos de Portugal.
C37 Nomeação de um novo governador em 1711.
C38 Anistia Geral dos revoltosos de Olinda.
C39 Criação do Bispado de Olinda e Recife.

C40 Movimento Nativista precursor da independência e a ideia do estabelecimento 
de um novo regime de governo: República.

C41 Aumento do sentimento de liberdade e luta contra o estrangeiro.
C42 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C43 Resumo das principais ideias.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C44 Revoltas nativistas no início do século XVIII.

C45 A ideia republicana.

C46 Resumo das conclusões parciais.

C47 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE

C1

C2

C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1
E2
E3
E4

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 as consequências da I Guerra Mundial (1914–1918), nas expressões econômica e psicossocial.

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

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho
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.

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  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1 A Grande Guerra: 1914-1918 (I GM).
C2 A Guerra Franco-Prussiana de 1870.

C3 Atentado ao Arquiduque da Áustria em Saravejo em 1914.

C4
A Tríplice  Aliança  (Alemanha,  Itália,  Áustria-Hungria  e  Turquia)  e  A Tríplice 
Entente ( França, Inglaterra e Rússia).

C5 Entrada dos EUA na I Guerra Mundial.

C6 O Armistício, Versalhes em 1919.

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

 1) Expressão Econômica
C8 Pagamento das Perdas de Guerra pela Alemanha.

C9 Exploração das minas de carvão da Região do Sarre pelos  Franceses por 15 
anos.

C10 Tratado de Rapallo entre a Alemanha e a Rússia em 1922.

C11 Avanço Industrial Japonês.

C12 Países  endividados  no  pós-guerra  comprometendo  suas  reservas  e  seu 
investimento no exterior.

C13 Orçamentos nacionais deficitários e inflacionados.
C14 Transferência do Centro de Poder Econômico da Europa para os EUA.

C15 Desvalorização das moedas europeias em relação ao Dolar.
C16 Diminuição da oferta de emprego e redução dos salários.

C17 A Crise Mundial e a Grande Depressão de 1929.
C18 O New Deal de Roosevelt.

2) Expressão Psicossocial
C19 O Critério de Nacionalidades no estabelecimento de Novas Fronteiras.
C20 Perda de cerca de 10 milhões de vida dos seres humanos.
C21 Aumento da liberdade Feminina.
C22 Envelhecimento da população europeia.

C23
Criação  da  jornada  de  8  horas,  dos  acordos  coletivos  e  o  seguro  contra  o 
desemprego e as doenças.

C24 Início da Reforma Agrária na Europa.
C25 A pandemia da “Gripe Espanhola” com a morte de 20 milhões de europeus.

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1
E2
E3
E4

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 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


