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PEP/2013 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

           HISTÓRIA

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

                                                                 “...colidiram com dois outros grupos:os “doutores” e os “ tarimbeiros”. Os primeiros eram produto da febre  
reformista de 1890 que transformou a escola militar em um centro da filosofia positivista. … Os tarimbeiros  
haviam ascendido na hierarquia militar com pouca educação formal. Muitos mal sabiam ler...”

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                       (MACCANN, Frank D. Soldados da Pátria: História do Exército Brasileiro 1889-1937. Rio de Janeiro: Bibliex,  
2009. pag. 216).

                                                                                       Considerando a citação acima, analisar  o ensino militar no Brasil, nas duas correntes conflitantes – 
bacharéis e tarimbeiros – que ocuparam o processo educacional no início da República (1889-1909).

   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).
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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)

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

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

Algumas 
ideias

C1 O ensino militar no Brasil na “República Velha” (1889-1930).

C2 Os Bacharéis e os Tarimbeiros.

C3 A Proclamação da República (1889).

C4 Deodoro da Fonseca, o soldado profissional.

C5 A ideologia positivista.

C6 O governo provisório e a Escola Militar da Praia Vermelha.
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%)

Ide ias

a. Os Bacharéis

C8 A geração de oficiais da década de 1880.

C9 A influência positivista.

C10 A atração republicana e os jovens oficiais.

C11 Benjamin Constant e os alunos da Escola Militar.

C12 A reforma do ensino militar de 1889.

C13 Os estudos acadêmicos X rotina burocrática.

C14 Decadência do ensino militar às vésperas de Canudos (1897).

C15 A Escola  Militar  do  Brasil  e  a  reforma  de 1898  e  os  alunos  da  “Classe 
Média”.

C16 A Revista do Exército Brasileiro.

C17 As Escolas Militares (Porto Alegre, Rio de Janeiro e Fortaleza) e o ativismo 
político.

C18 A Revolta da Vacina e o Fechamento da Escola Militar do Brasil.
C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C20 Currículo voltado para humanidades e a ciência teórica.

C21 O “Doutor Tenente” e o envolvimento político da jovem oficialidade.

b. Os Tarimbeiros
C22 A herança da Guerra do Paraguai.

C23 O Serviço Militar compulsório do Império.

C24 O profissionalismo militar.

C25 O Alto escalão do Exército em 1880.

C26 A Fronteira e as Colônias Militares.

C27 O Desastre de Canudos e o comprometimento da Instituição.

C28 A Reforma Mallet (1898) e o “Fazer para Aprender”.
C29 O regionalismo familiar das guarnições militares e os positivistas militares.  
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C30 A reforma de 1905 e a valorização da prática militar.

C31 O Exército de cidadãos-soldados.

C32 A satisfação do militar profissional e a identidade coletiva.
C33 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C34 A Escola Militar do Brasil, o Doutor fardado e o profissional sem cultura.

C35 Profissão das armas X ascensão pessoal.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C36 O  desenvolvimento  do  ensino  militar  nas  duas  primeiras  décadas  da 
República.

C37 Os  jovens  Doutores  republicanos  e  os  velhos  combatentes  do  final  do 
Império.

C38 O positivismo e a visão crítica do “Status quo” Imperial.

C39 Currículo escolar: Desenvolvimento X Defesa Nacional.

C40 Destinação  profissional  do  Exército  no  início  dos  governos  civis  com 
Prudente de Moraes.

C41 Diminuição do poder político do Exército.
C42 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)
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O      (Valor 4 ,0)

Do estudo sobre a “Guerra dos Farrapos” (1835-1845), apresentar  suas causas e consequências.

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 Revolução Farropilha (1835-1845).

C2 O Período Regencial no Brasil.

C3 O Segundo Império Brasileiro. 

C4 A Emancipação do Rio Grande do Sul.

C5 As Charqueadas.

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

a. Causas
C7 Estancieiros e Charqueadores.

C8 A economia agro-exportadora e a pecuária riograndense.

C9 Ausência de proteção do governo ao comércio do charque no Sul.

C10 Alto custo da pecuária e a baixa produtividade da mão-de-obra escrava.

C11 O “Manifesto de Bento Gonçalves”.

C12 A simpatia dos riograndenses pela república e o federalismo.
C13 A ocupação de Porto Alegre em setembro de 1835.
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C14 Sentimento  de  separatismo  do  Rio  Grande  do  Sul  face  ao  Império 
Brasileiro.

C15 A distribuição  de  terras  e  cargos  aos  portugueses  e  a  cobrança  de 
impostos.

C16 A existência de uma “democracia pastoril”.

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Consequências
C18 A “Paz do Poncho Verde” em 1845.

C19 Anistia Geral aos Revoltosos.

C20 Incorporação de soldados e oficiais revoltosos ao Exército Imperial.

C21 Devolução das terras confiscadas pelo governo Imperial.

C22 Restabelecimento das franquias legais sobre a produção e o comércio do 
charque.

C23 Reintegração do Rio Grande do Sul ao Império Brasileiro (1845).

C24 Fortalecimento do poder militar frente ao gabinete de governo do Império.

C24 Laboratório  de  ações  militares  que  foram  proveitosas  nos  conflitos 
externos.

C25 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)
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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 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


