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PEP/2015 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar  as  Rebeliões  Coloniais  de  vulto,  ocorridas  no  Brasil,  durante  os  séculos  XVII  e  XVIII,  que 
contestaram o sistema colonial e as que se caracterizaram como movimentos emancipacionistas,  concluindo 
sobre o aprofundamento das divergências de interesses entre a colônia e a metrópole.

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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os 
itens em que dividiu o texto.

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de destacar 
as ideias essenciais.

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13 Elaboração do resumo, 
reforçando as conclusões 

parciais.

Com as ideias essenciais.
Elaborou parcialmente com as ideias 

essenciais.

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 
incorreta.

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)



2

  2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1 As Rebeliões Coloniais ocorridas no Brasil foram uma reação que tinham por 
base a contradição entre metrópole e colônia.

C2 Esses movimentos ocorreram no Brasil no século XVII até o fim do período 
colonial.

C3
Na segunda metade do século XVII, com a Restauração Portuguesa (1640) e 
a expulsão dos holandeses (1654), a divergência de interesse entre colônia e 
metrópole tornou-se evidente.

C4
A opressão colonial começou a ser sentida com a criação das Companhias 
de Comércio e do Conselho Ultramarino aos quais a metrópole concedeu o 
monopólio e o controle do comércio colonial. 

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%)

Algumas ideias

 a.Rebeliões que contestaram o sistema colonial.

  1. Revolta de Beckman no Maranhão (1684). 

C6 Contenda entre colonos e jesuítas sobre a captura de índios para mão-de-
obra escrava.

C7
A Companhia de Comércio do Maranhão tentou solucionar o problema com o 
fornecimento de escravos africanos e gêneros da metrópole o que não foi 
cumprido a contento.

C8
Manoel Beckman, fazendeiro, liderou o movimento depondo o governo local, 
expulsando os jesuítas, extinguindo a Companhia de Comércio e organizando 
um governo revolucionário.

C9 Tomas  Beckman,  irmão  de  Manoel  Beckman,  seguiu  para  Lisboa  para 
apresentar as reivindicações dos colonos, que não foram atendidas.

C10 Como consequencias se teve a repressão com prisões e morte de Manoel 
Beckman.

C11
Manteve-se a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão, podendo-
se os colonos capturarem índios para mão-de-obra, desde que fossem em 
“Guerra Justa”, ocorrendo o retorno dos jesuítas.

C12 O movimento não deixou dúvidas quanto ao caráter de protesto em relação a 
política metropolitana.
   2. Guerras dos Emboabas (1708-1709).

C13 A descoberta do ouro pelos paulistas provocou o interesse pela região das 
minas e o afluxo de aventureiros e comerciantes portugueses.

C14
A exploração dos mineradores por parte dos comerciantes reinóis, cobrando 
preços  exorbitantes  por  produtos  por  eles  monopolizados,  fez  surgir 
ressentimentos e antagonismos numa terra sem lei e ordem.

C15 Incidentes com ocorrência de mortes gerou a intranquilidade na região das 
minas com combates entre paulistas e forasteiros (emboabas).

C16 A Coroa interveio, criando-se as Capitanias de São Paulo e Minas Gerais, 
elevando São Paulo à categoria de cidade, voltando a calma às Minas.

C17
Com o fim dos conflitos houve a dispersão dos paulistas, incrementando-se a 
busca  por  novas  jazidas  em  Mato  Grosso  e  Goiás,  aumentando  as 
divergências de interesses entre colonos e reinóis.

3. Guerra dos Mascates (1710-1711).

C18

Rivalidades entre os agricultores de Olinda, prejudicados com a concorrência 
antilhana, e os comerciantes de Recife,  florescente polo comercial  após a 
expulsão dos holandeses.

C19

A medida que cresceu a importância do Recife, os mascates buscaram uma 
autonomia  em  relação  à  Olinda,  agravando-se  os  ressentimentos  com  a 
elevação de Recife à vila.

C20 Contendas  sobre  as  demarcações  dos  limites  entre  Olinda  e  Recife 
aprofundou a crise, gerando confrontos.

C21
Com  a  vitória  dos  comerciantes  de  Recife,  essa  guerra  reafirmou  o 
predomínio  do  capital  mercantil  (comércio)  sobre  a  produção  colonial, 
colocando em campos opostos os interesses dos colonos e dos reinóis.

4. A Revolta de Vila Rica (1720).
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Algumas ideias

C22
A crise econômica em Portugal e as despesas com a Restauração(1640) e a 
Insurreição  Pernambucana  (1654)  fizeram  criar  as  Casas  de  Fundição, 
proibindo a circulação do ouro não quintado.

C23 Acirraram-se os ânimos, com a adoção de controles mais rígidos nas Minas, 
descontentando os mineradores com a administração colonial.

C24 Eclodiu a rebelião, tendo a frente Felipe dos Santos, que se apoderou da capital das 
Minas, sendo assinado memorial solicitando providências ao Conde de Assumar.

C25
A reação do governo foi dura com prisões e morte, sendo essa revolta um 
movimento econômico e um conflito de interesses, tendo como resultado a 
separação de Minas de São Paulo.

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C27
A Revolta de Beckman,  a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila  Rica 
foram rebeliões coloniais de vulto, que contestaram a opressão do sistema 
colonial, aprofundando as divergências de interesses entre colonos e reinóis.
b. Rebeliões que se caracterizaram como movimentos 
emancipacionistas.
1. Inconfidência Mineira (1789).

C28

A crise financeira em Portugal, a sua opressão fiscal na região das Minas, os ideais da 
Revolução Francesa, da Revolução Industrial, da Independência dos Estados Unidos 
da  América  (EUA)  e  o  esgotamento  da  mineração,  geraram  as  causas  da 
Inconfidência.

C29 Formou-se  em  Vila  Rica  uma  elite  cultural  que  concebeu  o  movimento 
baseado no ideário da Revolução Americana.

C30
O movimento teve como características a proclamação de uma república nos 
moldes dos EUA, libertação dos escravos nascidos no Brasil, incremento da 
indústria e fundação de uma universidade em Vila Rica.

C31
Houve o amadurecimento da consciência emancipacionista com a idéia de separação 
do Brasil de Portugal, causada pela opressão fiscal e pelos desmandos do governo 
local aliado ao pensamento ilustrado dos líderes da revolta.

C32 A reação à Inconfidência Mineira foi efetuada com prisões, degredo e morte, 
aprofundando as divergências entre metrópole e colônia.
2. Conjuração Baiana ou dos Alfaiates (1798).

C33

A exploração  colonial,  a  carestia,  a  falta  de  alimentos,  as  desigualdades 
sociais, a perda de poder político de Salvador ante a mudança da capital para 
o Rio de Janeiro e os ideais da Revolução Francesa criaram as condições 
para a eclosão do movimento. 

C34
Constatou-se a presença das camadas populares da capitânia na Conjuração 
com o uso de uma linguagem claramente revolucionária e radical, tendo-se a 
participação das elites restrita à sociedade secreta Cavaleiros da Luz.

 C35
A  intenção  da  Conjuração  era  de  se  instituir  uma  república,  o  fim  da 
escravidão e a diminuição dos impostos.

 C36
A repressão do governo foi violenta com prisões, degredo e mortes, sendo 
atribuídas  penas  mais  amenas  aos  integrantes  das  elites,  agravando  o 
desenvolvimento da consciência anticolonialista.

C37 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C38

A Inconfidência  Mineira  e  a Conjuração  Baiana foram Rebeliões  Coloniais  que se 
caracterizaram por serem movimentos emancipacionistas, sendo esta influenciada por 
ideias da Revolução Francesa, e aquela influenciada pelos ideais da Independência 
dos EUA, consolidando a consciência anticolonialista.

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C39 As Rebeliões Coloniais tiveram por base a contradição entre metrópole e colônia.

C40 A Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates 
contestaram o regime comercial monopolista.

C41 A inconfidência  Mineira  e  a  Conjuração  Baiana  se  caracterizaram  como 
movimentos emancipacionistas.

C42 No  período  colonial  esses  movimentos  contribuiram  para  aprofundar  as 
divergências de interesses entre metrópole e colônia.

C43  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)

Apresentar os movimentos e tensões, ocorridos no Oriente Médio, de 1948 a 1991, destacando  os que 
tiveram 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 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
PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1
Os movimentos e tensões no Oriente Médio afetam as pessoas em todo 
planeta  não só  pelo  petróleo  ali  encontrado  como pela  exportação da 
violência para outras regiões.

C2
O Oriente Médio, região que liga o Ocidente ao Oriente foi o berço de 
impérios, civilizações e de grandes religiões, estendendo-se do Egito ao 
Irã e da Turquia a península Arábica.

C3

A demanda  por  petróleo  causada  pela  Segunda  Revolução  Industrial 
colocou o Oriente Médio no centro dos interesses mundiais, notadamente 
após  a  Primeira  Guerra  Mundial  (I  GM),  tendo  a  influência  do  Pan-
arabismo, do movimento sionista, da Segunda Guerra Mundial (II GM) e 
da Guerra Fria.

C4 Esses  movimentos  e  tensões  serão  apresentados  com  destaque  para 
aqueles que tiveram reflexos para o Brasil no período de 1948 a 1991.

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

Guerra de Independência de Israel (1948).
A  recusa  dos  países  árabes  em  aceitar  a  Partilha  promovida  pela 
Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  e  após  a  retirada  da  Grã-
Bretanha,  em  maio  de  1948,  e  a  consequente  declaração  de 
independência do Estado Judaico, resultou na Guerra de Independência 
de  Israel,  a  diplomacia  brasileira  continuou  atuando  no  âmbito  da 
Assembleia Geral de maneira conciliadora como Osvaldo Aranha atuou na 
votação da referida Partilha.

C7

Revolução Egípcia (1952).
Também conhecida como “Movimento dos Oficiais Livres” foi inicialmente 
destinada a derrubar o rei Faruk I, adotou em seguida uma firme postura 
nacionalista  antiocidental  e  anti-israelense,  incentivando  movimentos 
nacionalistas na região.

C8

Crise do Suez (1956).
As restrições de Nasser ao uso do canal de Suez e do golfo de Ácaba e 
da nacionalização daquele, em julho de 1956, provocou um conflito contra 
a Grã-Bretanha, França e Israel que tentavam reafirmar sua influência na 
região, redundando em fracasso com a afirmação da influência dos EUA e 
URSS, tendo a diplomacia brasileira se posicionado pelo cessar fogo e 
participado da Força de Emergência das Nações Unidas (UNEFI) com o 
envio de um contingente militar à região.

C9

Criação da Organização para Libertação da Palestina  (OLP).
Criada em 1964 advogava o direito de retorno e autodeterminação dos 
palestinos  e  procurava  proibir  a  existência  e  a  atividade  do  sionismo, 
utilizando-se de táticas de guerrilha para atacar  Israel  a partir  de suas 
bases.

C10

Guerra dos Seis Dias (1967).
Represália  egípcia  ao  Estado judeu  com  o  fechamento  do  estreito  de 
Tiran, tendo como resultado a ocupação das Colinas de Golan e a Faixa 
de Gaza pelas forças israelenses, entrando em decadência o movimento 
pan-arabista, consolidando Israel como potência regional.

C11

Guerra do Yon Kippur (1973)
No dia 6 de outubro de 1973, Egito e Síria atacaram de surpresa Israel em 
um  dia  de  feriado  nacional  judaico,  com  o  intuito  de  recuperar  os 
territórios perdidos durante a referida Guerra dos Seis Dias (1967). Apesar 
da vitória inicial árabe, a contraofensiva do exército israelense expulsou 
os invasores. Os EUA auxiliaram os israelenses com armamentos, o que 
impeliu  os  países  árabes  mais  “revoltados”  a  decidirem  pelo  uso  do 
petróleo  como  arma  política,  contribuindo  pela  mudança  da  postura 
brasileira em relação ao Oriente Médio.

C13

Guerra Civil no Líbano (1975). 
Guerra  causada  por  herança  da  administração  otomana  agravada por 
conflitos étnicos e religiosos associados à presença de um grande número 
de refugiados palestinos e o envolvimento da Síria e de Israel a respeito 
da OLP com ações de apelo midiático como Sabra e Chatila.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C14

Revolução Fundamentalista Islâmica no Irã (1979).
Até 1979 o Irã foi um dos principais aliados dos EUA, sendo um país que 
tinha uma política apoiada no modelo ocidental. Com a queda do Xá Reza 
Pahlevi e assunção do aiatolá Khomeini, líder islâmico xiita, transformou o 
Irã numa nação que passou a condenar os valores do mundo ocidental.

C15

 Guerra Irã-Iraque (1980).
Por  temer  uma revolução  semelhante  no  Iraque,  Sadan Hussein após 
tomar o poder no país em 1979 decide obter o controle total do Chatt Al 
Arab (única saída marítima do Iraque para o Golfo Pérsico). Nesse conflito 
houve a inserção de produtos e serviços brasileiros, notadamente material 
de emprego militar no Oriente Médio.

C16

 Hezbollah (1982).
O movimento surgiu como milícia em resposta a invasão israelense no 
Líbano em 1982, vem atuando na área política e paramilitar, sendo um 
movimento de resistência do mundo islâmico e árabe.

C17

   Primeira Intifada (1987).  
A Primeira  Intifada,  também  conhecida  como “Guerra  das  Pedras”,  foi 
uma manifestação espontânea da população palestina contra a ocupação 
israelense no campo de refugiados de Jabaliah.

C18

 Hamas (1987).
Fundado  em  1987  é  um  “Movimento  de  Resistência  Islâmica”  sendo  o  mais 
importante movimento de orientação fundamentalista islâmica sunita que atua na 
Palestina.

C19

Guerra do Golfo (1991).
Conflito militar travado entre o Iraque e forças da coalizão internacional, 
lideradas pelos EUA e patrocinada pelas Nações Unidas com a aprovação 
do Conselho de Segurança, autorizando o uso de força militar contra as 
forças de Sadan Hussein. O governo brasileiro obedeceu a decisão do 
Conselho de Segurança da ONU. 

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
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 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 para a 
realização de uma prova equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo avaliador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas  pelo avliador  deverão estar de 

acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/ECEME. 
Para melhor avaliação da Expressão Escrita, 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 

apreciada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


