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PEP – 2013 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Comparar , nas expressões política, militar e econômica, a Primeira (1991) e Segunda (2003-2011) Guerras do 
Golfo, concluindo  sobre seus reflexos para o Brasil.

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  o  l      v  i  m      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

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.

M11

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.

M12

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  
(20% a 30%)

Compreensão do 
nível de 

M13 Retomada da ideia central(sob novo enfoque).

M14

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.

M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).
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desempenho
M16

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.
M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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

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

Algumas ideias

C1 Primeira Guerra do Golfo (1991): invasão do Kuwait pelo Iraque e a ação da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

C2 Segunda Guerra do Golfo (2003-2011): invasão do Iraque pelos EUA e aliados. 

C3 A hegemonia dos EUA no pós-Guerra Fria.

C4 O Brasil e sua posição frente aos dois conflitos.

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%)

Ideias

 a. Na Expressão Política

FC: Causas da 
Guerra

C6 A invasão e anexação do Kuwait pelo Iraque em 1990.

C7 A alegação de que o Iraque possuía armas de destruição em massa 
e patrocinava o terrorismo internacional entre 1991 a 2003.

C8 As diferentes causas que fizeram eclodir as Guerras do Golfo.

FC: Reação da 
Organização 
das Nações 

Unidas (ONU)

C9 A ONU impôs sanções econômicas ao Iraque e deu um ultimato para 
que este se retirasse do Kuwait.

C10 A ONU condenou a invasão unilateral do Iraque pelos EUA e aliados.

C11 A ONU reagiu de maneiras diferentes nas Guerras do Golfo.

FC: Reação da 
Comunidade 
Internacional

C12 Uma Coalizão de países, incluindo-se nações árabes, autorizada pela 
ONU enfrentou o Iraque e liberou o Kuwait.

C13 Muitos países condenaram a ação dos EUA de invadir o Iraque.

C14 A comunidade internacional agiu de forma divergente nas Guerras de 
Golfo.

FC: O Brasil, a 
Política e a 

Guerra

C15 O Brasil se absteve de intervir no Iraque junto à Coalizão. 

C16
O Brasil se opôs e protestou formalmente contra a invasão do Iraque, 
sendo  reconhecido  pela  comunidade  internacional  como  potência 
emergente.

C17 A  postura distinta brasileira frente às Guerras do Golfo.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

  C19 O diferente caráter político das duas Guerras do Golfo para o Brasil.

 b. Na Expressão Militar

FC: 
Mobilização 

C20
A Coalizão reuniu mais de 900 mil homens sob mandato da ONU e 
comando  dos  EUA para  empreender  a  Operação  Tempestade  no 
Deserto.

C21 A invasão do Iraque foi realizada por um efetivo de 265 mil homens 
dos EUA e aliados.

C22 A disparidade dos efetivos envolvidos.
FC: Objetivos

C23 Com o fim das operações após 100 horas de combate terrestre, o 
Kuwait foi liberado e os objetivos da Coalizão foram cumpridos.

C24
A invasão destruiu o Estado iraquiano e produziu grande desordem. 
Gerou  um  ambiente  para  formação  de  insurgência,  impedindo  o 
cumprimento dos objetivos militares dos EUA e aliados.

C25 As operações militares produziram diferentes resultados.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

FC: Combates

C26 Os combates foram aos moldes convencionais  no  deserto,  com a 
campanha terrestre tendo durado 100 horas.

C27
Após a invasão, os EUA e aliados se engajaram em uma campanha 
de contrainsurgência em ambiente urbano que durou 7 anos (2004-
2011).

C28 A diferença dos combates travados nas Guerras do Golfo, em relação 
ao ambiente operacional e o tipo de combate.

FC: Avanços 
na Ciência 

Militar para o 
Brasil

C29 As transformações da Ciência Militar trazidas pela Primeira Guerra do 
Golfo (1991).

C30 As mudanças surgidas pela Segunda Guerra do Golfo (2003-2011), 
especialmente no campo da Guerra Irregular e combate urbano.

C31 As diversas contribuições  para  a  Ciência  Militar  pelas  Guerras do 
Golfo.

C32 Outras ideias julgadas pertinentes.

 Conclusão Parcial
                           C33 As lições das Guerras do Golfo para a Ciência Militar no Brasil.

 c. Na Expressão Econômica

FC: Petróleo

C34
A  invasão  do  Kuwait  e  a  ameaça  iraquiana  à  Arábia  Saudita 
produziram  forte  temor  da  comunidade  internacional  quanto  ao 
abastecimento mundial de petróleo.

C35 A invasão do Iraque produziu  uma forte alta  do preço do recurso, 
impactando a economia mundial.

C36 A questão petrolífera foi impactada pelos conflitos..

FC: 
Infraestrutura 

do Iraque

C37 A infraestrutura do Iraque foi atingida pela Primeira Guerra do Golfo.

C38 A infraestrutura iraquiana foi totalmente destruída na Segunda Guerra 
do Golfo, exigindo uma cara reconstrução do País.

C39 A  infraestrutura  do  Iraque  ficou  seriamente  comprometida  pelas 
Guerras do Golfo.

FC: Economia 
Internacional

C40 A Primeira  Guerra  do  Golfo  não  teve  forte  impacto  na  economia 
internacional, visto a curta duração.

C41 A  Segunda  Guerra  do  Golfo  impactou  fortemente  na  economia 
internacional, pelos altos custos e o impacto nos preços do petróleo.

C42 O impacto econômico internacional ficou mais evidente na Segunda 
Guerra do Golfo.

FC: A Guerra, 
a Economia e 

o Brasil

C43 O Brasil tinha interesses no Iraque na década de 1980, e se absteve 
de intervir contra um parceiro comercial na Primeira Guerra do Golfo.

C44 A Segunda Guerra do Golfo contribuiu para a abertura de diversos 
mercados ao Brasil, cuja postura era distante dos EUA.

C45 Os efeitos econômicos do conflito para o Brasil.

C46 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
                          C47 A dimensão econômica das Guerras do Golfo para o Brasil.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C48 O legado das Guerras do Golfo.
C49 As consequências políticas, militares e econômicas das Guerras do Golfo.
C50 A  postura do Brasil como potência regional frente aos conflitos.
C51 Os ensinamentos das Guerras do Golfo na Ciência Militar para o Brasil.
C52 O impacto econômico dos conflitos para o Brasil.

C53 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)

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

“É difícil encontrar algo da vida social que a Constituição não tenha tentando normatizar. Acabou se transformando  
em um programa econômico-político-social para o País.”      
(VILLA, Marco Antônio. A História das Constituições Brasileiras , p.116. São Paulo:  Leya, 2011.)

Caracterizar  a  assertiva  acima,  relativa  à  Constituição  Federal  da  República  Federativa  do  Brasil, 
promulgada em 1988.
      
    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)
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      2. CONHECIMENTO
PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas 
ideias

C1 A Constituição Brasileira de 1988.

C2 O fim dos governos militares (1964 – 1984).
C3 O governo Sarney.
C4 A Assembleia Costituinte.
C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

Algumas
ideias

  a. Programa Econômico
C6 A ordem econômica e a segurança social.
C7 Livre exercício da aividade eonômica.
C8 O monopólio da União.
C9 As microempresas.
C10 Os investimentos de capital estrangeiro.
C11 Concessão de serviços públicos.
C12 Propriedade do Estado sobre as atividades de potencial energético.
C13 Incentivo ao turismo como atividade  econômica.
C14 Contribuição de intervenção no domínio econômico sobre petróleo e gás.

b. Programa Político
C15 Sufrágio universal e voto direto secreto.
C16 Partidos políticos, criação, fusão e incorporação.
C17 Organização político-administrativa da República Federativa do Brasil.
C18 Competências da União.
C19 Características da Administração Pública.
C20 O Congresso Nacional e o Poder Legislativo.
C21 Competências do Presidente da República.
C22 O Conselho de Defesa Nacional.
C23 O Estado de Defesa e o Estado de Sítio.
C24 As Forças Armadas como instituição nacional.
C25 O serviço militar obrigatório

c. Programa Social
C26 A ordem social, trabalho, bem-estar e justiça  social.
C27 A seguridade social.
C28 O direito à saúde e o dever do Estado.
C29 A assistência à saúde.
C30 A previdência social.
C31 A assistência social.
C32 O direito à educação.
C33 Os princípios que regem o ensino.
C34 O direito ao meio ambiente equilibrado.
C35 A proteção da família.

C36 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
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(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)

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


