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PEP 2013 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Analisar  as transformações ocorridas na Europa ao final do século XVIII (1770-1800), nas expressões política, 
econômica e psicossocial.

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 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.

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.

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 Crise do Antigo Regime: o fim do modelo político, econômico e social praticado na 
Europa durante a Idade Moderna.

C2 Iluminismo: movimento de crítica ao Antigo Regime que visava uma profunda mudança 
nas estruturas da sociedade europeia.

C3 Revolução Industrial: responsável pelas grandes transformações socioeconômicas.

C4 Influência da Independência dos Estados Unidos da América (1776).

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. Expressão Política
C6 Aumento dos movimentos revolucionários especialmente na França.
C7 Fim do regime feudal e redistribuição das terras na França.
C8 Liberalismo político na França e na Inglaterra.

C9 Despotismo esclarecido: reação das monarquias europeias (Áustria, Prússia e Rússia) 
aos ideais iluministas.

C10 Guerra da Áustria e Prússia contra a França Revolucionária (1792).
C11 Separação entre a Igreja e o Estado.
C12 Criação da Assembleia Legislativa e promulgação da Constituição na França.
C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C14 Fim do Absolutismo em consequência da Revolução Francesa.
C15 Estabelecimento do Estado Laico.

b. Expressão Econômica
C16 Fim do Mercantilismo e o surgimento de novas práticas econômicas.
C17 Liberalismo e a oposição às práticas intervencionistas do Estado na economia.
C18 Pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial.
C19 Passagem da manufatura para a maquinofatura.
C20 Expansão do comércio por toda a Europa.
C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C22 Consolidação do modo de produção capitalista.

c. Expressão Psicossocial
C23 Surgimento de graves questões sociais em decorrência da Revolução Industrial.
C24 Fim dos privilégios da Nobreza: latifúndios e isenção de impostos.
C25 Ascensão da Burguesia ao Poder na França durante a Revolução.
C26 Surgimento do Nacionalismo na França em decorrência da Revolução.
C27 Migração de parte da população rural para as cidades.
C28 Surgimento de uma nova classe social (proletariado).
C29 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789).
C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C31 Mobilidade social na Europa durante o período.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C32 Surgimento  do  Estado  moderno  e  constitucional,  baseado  na  divisão  dos  Três 
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

C33 Expansão do Capitalismo e de práticas liberais na Europa.
C34 Difusão das ideias iluministas e o surgimento de novas classes sociais.

C35 A transformação da Europa no período, com o fim do Absolutismo e o início da Era 
Contemporânea.

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
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(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) 

Do estudo  da  política  econômica  adotada  nos  Governos  Militares  (1964-1985),  apresentar  os  fatores  que 
contribuíram para o “Milagre Econômico”.

    1.MÉTODO
PARÂM ETRO 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 O “Milagre Econômico”: o crescimento do País com PIB de mais de 10% entre 1968 
e 1974.

C2 O período dos Governos Militares (1964-1985).

C3 A política econômica adotada: ajuste fiscal e estímulo ao crescimento.

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

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

Algumas
ideias

C5 Elaboração  do  Programa  de  Ação  Econômica  do  Governo  (PAEG):  acerto  das 
contas do Estado e obtenção de credibilidade junto ao Exterior.

C6 Redução da inflação.

C7 Melhoria na balança de pagamentos pelo aumento das exportações.

C8 Preparação das bases para o desenvolvimento a longo prazo.

C9 Diminuição da dívida externa.

C10 Entrada de créditos externos.

C11 Redução do déficit do setor público.

C12 Melhor administração das empresas estatais.

C13 Incentivos tributários para promover as exportações.

C14 Estímulos à indústria, especialmente a automobilística.

C15 Condução da política econômica por economistas.

C16 Aumento da capacidade de arrecadação do governo.

C17 Controle do sistema financeiro.

C18 Redução do custo da mão de obra.

C19 Resultado positivo na balança de pagamentos.

C20 Manutenção dos índices salariais dos trabalhadores.

C21 Construção do projeto “Brasil Potência”.

C22 Crescimento vertiginoso da produção agrícola.

C23 Aumento do consumo da classe média.

C24 Condições internacionais favoráveis.

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


