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PEP/2015 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

HISTÓRIA

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

Comparar causas e consequências das Revoltas de Canudos (1893 – 1897) e do Contestado 
(1912 - 1916)

 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

desempenho

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).

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.
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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 As Revoltas de Canudos e do Contestado na República Velha (1889-1930).
C2 A Revolta de Canudos, na região Nordeste, interior da Bahia (1893-1897)

C3
A Revolta do Contestado na região Sul do Brasil, entre os estados do Paraná e de
Santa Catarina (1912-1916).

C4
Comparação  das  causas  e  consequências  das  Revoltas  de  Canudos  e  do
Contestado.

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. Causas

     1) Região do Conflito

C6

Canudos:  região  desértica  e  isolada  no  interior  da  Bahia  com  baixa
condição social para os habitantes. 

 
Contestado:  região  contestada,  limite  entre  Santa  catarina  e  Paraná
isolada com habitantes desprovidos de assintência por parte do governo.

     2) Disputa econômica

C7
Canudos: miséria da população e o aniquilamento da agricultura.
Contestado: disputa econômica na exploração do plantio e produção da erva-
mate.

    3) Liderança religiosa

C8
Canudos: aparecimento na região do beato fanático Antonio Conselheiro.
Contestado:  surgimento  de  João  Maria  “O  Monge  do  Sertão”  mistura  de
religião e crendice popular.
    4) População

C9

Canudos:  sertanejo  segregado  da  civilização  atlântica  retardado  alguns
séculos em relação ao desenvolvimento contemporâneo.
Contestado: Colonos e estrangeiros, na sua maioria alemães, desprovidos de
recursos,  vitimados  pela  fome  e  pela  doença,  isolados  das  fontes  de
suprimento.
     5) Religiosidade

C10
Canudos:  A crença  na  pregação  de  Antonio  Conselheiro  desenvolveu  um
fanatismo religioso.
Contestado: Misticismo e fanatismo, misto de catolicismo e crendice popular.

C11 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C12 Condição precária de vida, religião e falta de esperança, além do abandono
do governo levaram ao surgimento das revoltas.
b. Consequências

     1) Necessidade de ação militar

C13

Canudos: foram necessárias várias expedições militares para acabar com o
arraial e seu líder.
Contestado:  Campanha  militar  planejada  e  bem-sucedida  para  debelar  a
revolta.
    2) Extinção das lideranças:

C14
Canudos: só com a morte de Antônio Conselheiro é que a revolta se extinguiu.

Contestado;  A  morte  dos  monges  João  Maria  e  José  Maria  permitiu  a
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destruição das resistências e da revolta.
3) Controle da região revoltosa

C15

Canudos:  Após  a  destruição  do  Arraial  as  terras  retornaram às  mãos  dos
coronéis do interior baiano.

Contestado: Após a extinção da revolta houve luta entre os fazendeiros pela
posse da terra.

4) A  ação do Exército

C16

Canudos:  houve  o  comprometimento  do Exército  como força  militar,  várias
expedições foram enviadas sem sucesso contra os jagunços.

Contestado: o planejamento e a execução das ações coordenadas permitiram
uma vitória mais rápida sobre os revoltosos.

5) Comprometimento da República

C17
Canudos: a luta foi sempre contr a república.

Contestado:  a  ideia  dos  revoltosos  era  expandir  o  movimento  para  outras
regiões, e criar uma nova república.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C19  Houve o emprego de força militar para debelar as revoltas, mesmo em épocas 
diferentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C20 As  revoltas  de  Canudos  e  do  Contestado  possuiram  um  messianismo
deturpado e cheio de fanatismo.

C21
Durante as revoltas foram identificados bandidos e cangaceiros participando
dos combates.

C22
Ambos  movimentos  despertaram  o  Brasil  para  a  realidade  social  e  a
necessidade de integração nacional.

C23  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 
   

A1: Desenvolvimento incompreensível,  incoerente, ilógico
ou contraditório  devido  à  inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.
A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora  fragmentado, com má articulação de  ideias.  Há
contradições que não dificultam a compreensão, coerência
e lógica global, mas registram dificuldade de compreensão
localizada.
A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do pensamento, facilita a pronta percepção e
jamais obriga o leitor a retornar para entender
melhor alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do pensamento. O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,
usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva ao

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto.
C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.
C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 
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laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a coesão
dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

Apresentar, cronologicamente, os eventos do conflito conhecido por “Guerra contra Oribe e Rosas” (1850 - 1852)

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

C1
O conflito conhecido por “Guerra contra Oribe e Rosas” e a reconstrução do
vice-reinado do Prata.

C2 O conflito  ocorreu nos anos de 1850 a 1852 na região Platina (Uruguai e
Argentina).
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ideias

C3
O processo de separação do Rio Grande do Sul do Império Brasileiro iniciou
em 1831 e teve seu auge em 1842.

C4
O  Império  Brasileiro  buscou  participar  ativamente  da  política  territorial  do
Prata.

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 Criação da República da Argentina em 1826.
C7 Criação da República do Uruguai em 1830.
C8 Substituição de Rivera por Manuel Oribe no governo do Uruguai em 1834.

C9
Juan Manuel Rosas assumiu o governo da Provínvia de Buenos Aires em
1835.

C10 Início da Revolução Farropilha no Rio Grande do Sul em 1835.

C11
Combate de Arroyo Grande, derrota de Rivera para Oribe apoiado por Rosas
em 1842.

C12
Acordo  Brasil-Argentina  contra  a  coligação  Farropilha  (Rivera-Bento
Gonçalves), desrespeitado por Rosas em 1843.

C13 Bloqueio do Porto de Montevideu em 1843.
C14 Neutralidade brasileira sobre o confronto entre Rosas e Rivera em 1843.

C15
Reconhecimento pelo Império Brasileiro  da independência do Paraguai em
1844.

C16
Intervenções  anglo-francesas,  no  Rio  da  Prata,  aumentaram o  conflito  na
região Platina em 1845.

C17 Final da Revolução Farropilha em 1845.
C18 Invasão de Corrientes, na Argentina, por tropas paraguaias em 1849.
C19 Tratado de Paz entre Rosas e Ingleses e franceses em 1849.
C20 Início da Guerra contra Oribe e Rosas em 1850.
C21 Conflito entre Urquiza e Rosas em 1851.
C22 Endição de Oribe ao General Urquiza em 1851.

C23
O Conde de Caxias foui nomeado presidente da Província do Rio Grande do
Sul em 1851.

C24 Tratado de Limites e Comércio entre o Brasil e o Uruguai em 1851.

C25
Navios brasileiros sob o comando de Grenfell derrotaram Rosas na passagem
de Toneleros em 1852.

C26
Derrota  de  Rosas  em  Monte  Caseros  para  as  tropas  brasileiras  sob  o
comando do Conde de Porto Alegre em 1852.

C27 Tratado de Paz entre o Brasil e a Argentina em 15 de maio de 1852.

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 
   

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico ou
contraditório devido à inexistência de articulação de ideias
e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora  fragmentado, com  má  articulação de  ideias.  Há
contradições que não dificultam a compreensão, coerência e
lógica  global,  mas  registram dificuldade  de  compreensão
localizada.
A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas  são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais
obriga o leitor a retornar para entender melhor
alguma parte. 

B1:  Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento  do
leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto.
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comunicação do pensamento. O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,
usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva ao
laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo. 

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a
coesão  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA  –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

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 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
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