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PEP – 2013 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Do estudo do conflito Israel-Palestina,  analisar  o envolvimento do fundamentalismo islâmico nos movimentos 
palestinos  (Hamas, Hezbollah e Fatah), de 1980 aos dias atuais.

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.

PARÂM ETRO 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.

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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    3. CONHECIMENTO
PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

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

Algumas 
ideias

C1 Os movimentos de luta da causa Palestina: Hamas, Hezbollah e Fatah.

C2 O conflito israelo-palestino durante o século XX.

C3 O papel do fundamentalismo islâmico e sua influência no mundo árabe.

C4 O terrorismo usado como arma pelos movimentos palestinos.

C5 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%)

Ide ias

a. Hamas (Movimento de Resistência Islâmica )

C6 O Hamas surgiu em 1987, dissidência palestina da Irmandade Muçulmana do 
Egito.

C7 Movimento dominado pelo extremismo religioso.

C8 Luta pela libertação da Palestina e estabelecimento de um Estado Palestino.

C9 O Hamas não reconhece o Estado de Israel e objetiva destruir o Estado Judeu.

C10 As ações militares do Hamas contra Israel,  movidas pelo extremismo islâmico 
começaram em 1987 durante a Primeira Intifada (1987-1991).

C11 O movimento foi ignorado por Israel em seus primeiros anos.

C12 Em 1993 o Hamas passou a empreender ataques suicidas contra Israel por meio 
das Brigadas Izz din al Qassam.

C13
O  Hamas  passou  a  enfrentar  o  Fatah  pelo  controle  da  Autoridade  Nacional 
Palestina e tomou o poder na Faixa de Gaza em 2006 após a sua vitória eleitoral 
não ser reconhecida pelo Fatah.

C14
O Hamas  tem  sido  denunciado  por  entidades  internacionais  por  esforços  de 
alguns membros seus para impor a lei islâmica (sharia) em Gaza a partir de 2007, 
embora negue tais denúncias.

C15 Em 2009 e 2012, o Hamas se envolveu em conflitos contra Israel,  nos quais, 
apesar do poderio israelense, não teve sua força abalada.

Conclusão Parcial
C16 O Hamas e a islamização da causa Palestina, especialmente na Faixa de Gaza.

b. Hezbollah ( Partido de Deus )

C17 Movimento surgido durante a Guerra Civil do Líbano (1975-1990), em resposta à 
invasão israelense de 1982 no país.

C18 Fortemente  influenciado  pelo  Aiatolá  Khomeini  e  pela  Revolução  Iraniana  de 
1979, advoga a destruição do Estado de Israel.

C19 Foi o primeiro movimento extremista islâmico a utilizar ataques suicidas.

C20
Realizou diversos ataques contra forças israelenses e internacionais durante os 
anos  1980,  como  o  ataque  às  forças  dos  EUA  e  França  em  1983,  que 
compunham uma Força de Paz que visava interromper a Guerra Civil Libanesa.

C21 Se instalou no sul do Líbano após o fim da Guerra Civil,  na década de 1990, 
tornando-se força política no país, conseguindo cadeiras no Parlamento libanês.

C22 O Hezbollah passou a empreender diversos ataques contra Israel, que ocupava o 
sul do Líbano e se retirou dali em 2000.

C23 Entre 2000 e 2006, o Hezbollah travou diversas escaramuças de fronteira com 
Israel.

C24 O grupo é apoiado, treinado e equipado por Síria e Irã.

C25 Por  diversas  vezes,  membros  dos  Hezbollah  foram  capturados  por  Israel 
tentando armar e treinar movimentos palestinos.

C26
Em 2006,  estourou um conflito  entre Hezbollah e Israel,  que invadiu o sul do 
Líbano tentando desalojar e destruir o grupo terrorista. A guerra terminou num 
impasse, sem que os dois lados tenham conseguido atingir seus objetivos.

Conclusão Parcial

C27 Hezbollah: Movimento extremista e partido político.

c. Fatah ( Vitória ou Conquista )
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C28
Movimento  de  inspiração  marxista,  surgido  em  1959,  resultado  da  união  de 
diversos movimentos palestinos que tinham encontrado abrigo em países árabes, 
expulsos da Palestina após a criação de Israel em 1948.

C29 O Fatah visa criar um Estado Palestino por meio da luta armada.

C30
Com  o  fracasso  dos  países  árabes  em  derrotar  Israel,  o  Fatah  passou  a 
empreender ações de guerrilha contra o Estado Judeu, sendo bem sucedido em 
seu intento, pois manteve Israel em permanente alerta.

C31
Na década de 1970, o Fatah assumiu o controle da Organização pela Libertação 
da Palestina, a OLP, além de receber apoio da União Soviética em treinamento, 
equipamento e financiamento, bem como de outros países comunistas.

C32
Nesta  mesma  década,  o  Fatah  empreendeu  uma  série  de  ataques  contra  alvos 
israelenses em Israel e no exterior, colocando a causa palestina no cenário mundial. 

C33

Em 1972, um grupo dissidente do Fatah, o Setembro Negro, realizou um ataque 
terrorista durante as Olimpíadas de Munique, matando 11 atletas israelenses, o 
que gerou uma reação de diversas nações, o que pôs fim aos ataques globais do 
terrorismo palestino.

C34
Durante a década de 1980, o Fatah se envolveu na Primeira Intifada (1987-1991), 
empreendendo uma série de ataques contra Israel.

C35
Na década de 1990, Fatah se tornou o grupo dirigente da Autoridade Nacional 
Palestina,  fundada  pelos  Acordos  de  Oslo  de  1993,  reconhecendo  e  sendo 
reconhecido por Israel como um grupo político palestino.

C36
O  Fatah  passou  a  enfrentar  os  grupos  radicais  que  surgiam  no  meio  dos 
movimentos palestinos, em especial o Hamas, porém perdeu o controle da Faixa 
de Gaza em 2006.

C37 O  Fatah  se  manteve  na  Cisjordânia  e  controla  grande  parte  da  Autoridade 
Nacional Palestina.

Conclusão Parcial
C38 Fatah: movimento palestino laico e de inspiração marxista.

C39 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C40  O crescimento do extremismo  islâmico no seio dos movimentos palestinos.

C41
O embate entre o modelo laico do Fatah e o fundamentalismo islâmico de Hamas 
e Hezbollah.

C42 O papel do extremismo no conflito israelo-palestino.

C43
Os reflexos do fundamentalismo islâmico no seio dos movimentos palestinos no 
processo de paz no Oriente Médio.

C44 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: 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  as contribuições do Exército Brasileiro para a Integração Nacional,  durante a Primeira República 
(1889-1930).

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.

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 Primeira República no Brasil (1889 -1930).

C2 O Exército Brasileiro durante a Primeira República.

C3 A parca infraestrutura que o País dispunha no início do século XX, herança do 
tempo do Império.

C4 As  ações  do  Exército  Brasileiro  durante  o  Império  (1822-1889)  ligadas  a 
integração do território nacional.

C5 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

C6 Garantia da presença do Exército em grande parte do território nacional durante o 
período pelos trabalhos diversos em prol da integração do País.

C7 O envolvimento de Oficiais do Exército na política nacional, com projetos de 
modernização da Nação.

C8 A construção de ferrovias pelos Batalhões de Engenharia em diversas regiões do 
País, especialmente no Sul e Sudeste.

C9 Durante o seu mandato como Ministro da Guerra (1906 -1908), o Marechal Hermes da 
Fonseca demonstrou preocupação com o sistema de transportes do País e envolveu o 
Exército na construção de  vias de comunicação pelo território nacional.
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C10 Já como Presidente, Hermes da Fonseca impulsiona ainda mais a participação do 
Exército em obras de infraestrutura pelo País.

C11 A participação em tais empreendimentos promove uma profunda reorganização da 
Engenharia Militar.

C12 A construção de rodovias no País, em especial  no Sul,  ligando as cidades da 
região.

C13
A formação de comissões telegráficas, para expandir as comunicações ao interior 
do País, dirigidas por engenheiros militares, com ações no Sul, Centro-Oeste e 
Norte do Brasil, com penetrações pioneiras em áreas inexploradas até então.

C14 O especial papel desempenhado pelo coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, 
que chefiou as expedições de lançamento de linhas telegráficas no Mato Grosso.

C15
Rondon,  por ordem do Presidente Afonso Pena,  em 1907,  estendeu as linhas 
telegráficas de Mato Grosso a Amazônia, realizando um levantamento geográfico, 
botânico e mineralógico em seu percurso.

C16
A Expedição de Rondon mapeou a  região  e  descobriu áreas como o Vale  do 
Juruena, realizando penetração na Amazônia Ocidental, mapeando área até então 
desconhecida do território nacional.

C17
Durante  o  percurso,  Rondon  travou  contato  com  diversas  tribos  de  índios, 
buscando integrá-los ao País, estimulando o surgimento, em 1910, do Serviço de 
Proteção aos Índios, sendo seu primeiro Diretor.

C18 As expedições militares e telegráficas produziram farto material de estudo para a 
Botânica, Zoologia, Mineralogia e a Antropologia.

C19
A criação do Serviço Geográfico do Exército em 1903, que empreendeu missões 
no  sentido  da  demarcação  das  fronteiras  (marcos  de  fronteira)  do  País  e 
produzindo cartas do território nacional. 

C20 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: 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 G ERAIS

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


