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PEP/2015 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA
 

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

Analisar  a  Era  Vargas  (1930  –  1945),  tendo  como  marco  temporal  a  criação  do  Estado  Novo  (1937), 
destacando  as transformações políticas, econômicas e sociais ocorridas no 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  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.

PARÂM ETRO 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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas 
ideias

C1 A Era Vargas compreendeu o período em que Getúlio Vargas permaneceu no poder 
de 1930 a 1945.

C2 Nesse período, o Brasil vivenciou um governo provisório, em que Getúlio foi eleito 
indiretamente (Governo Constitucional) e após 1937, o Estado Novo.

C3
As crises políticas, econômicas e sociais  na Velha República, aliadas a Crise de 
1929 e a queda do preço do café no mercado internacional, contribuíram para a 
eclosão da Revolução de 30.

C4 Ao analisar  a  Era  Vargas  serão  destacadas  as  transformações  ocorridas  no 
Brasil nas expressões social, política e econômica.

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. A Era Vargas de 1930 a 1937,

C6
O  governo  provisório  de  Getúlio  buscou  se  firmar  ante  as  incertezas  do 
momento,  frente  as  oligarquias  regionais  vitoriosa  em  1930,  que  almejavam 
reconstruir o Estado nos velhos moldes.

C7 O Movimento Tenentista, em oposição às oligarquias regionais, apoiou Getúlio 
em seu propósito de reforçar o governo central.

C8 A centralização do poder político se fez sentir com a indicação de interventores, 
limitando a atuação dos estados.

C9 Centralização no campo econômico, concentrando a política do café nas mãos 
do governo, com a compra e destruição física do excedente (Queima do café).

C10 Transformação  do  perfil  da  economia  com  incentivo  a  uma  indústria  de  base, 
nacionalização dos meios de transportes, das comunicações e da exploração mineral.

C11
A política trabalhista apresentou-se inovadora em relação ao período anterior, 
com a publicação de leis de proteção às classes urbanas nascentes, facilitando 
o enquadramento dos sindicatos de trabalhadores.

C12 A educação entrou no compasso das mudanças centralizadoras com a criação 
do Ministério da Educação e Saúde Pública.

C13 Apoio da Igreja Católica na sustentação popular ao regime de Getúlio.

C14 A Revolução  Constitucionalista  de  1932  contestou  o  governo  provisório  de 
Getúlio ao exigir a normalização democrática.

C15
A Constituição  de 1934 abandonou o  modelo  norte-americano,  tomando por 
base a Constituição de Weimar de cunho social-democrático, voltada para os 
problemas do capital e do operário.

C16

Surgimento  de  forças  políticas  ideologicamente  opostas  como  a  Ação 
Integralista  Brasileira  (AIB)  e  a  Aliança  Nacional  Libertadora  (ANL), 
influenciando  significativos  setores  da  sociedade  brasileira,  culminando  na 
Intentona de 1935.

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C18

Centralização  política  com  a  acomodação  das  oligarquias  regionais  com  os 
grupos  emergentes.  Início  do  deslocamento  do  eixo  da  economia  do  polo 
agroexportador para o urbano industrial. Reestruturação das relações entre os 
novos  atores sociais;  classe média  urbana,  operariado  nascente,  imigrantes, 
militares conservadores e “tenentes” e segmentos da sociedade, influenciados 
pelas ideias polarizadoras do início da década de 1930.

b. A Era Vargas de 1938 a 1945.

C15
A descoberta do Plano Cohen, em fins de 1937, agravou o panorama político 
com uma suposta tomada do poder pelos comunistas, fazendo Vargas solicitar à 
Câmara a decretação do Estado de Sítio.

C16

Com  o  acirramento  das  tensões  políticas  houve  a  outorga  de  uma  nova 
constituição a de 1937,de caráter centralizadora, conhecida como a “Polaca” e 
também com influência da “Carta del Lavoro”.

C17
Período  conduzido  por  Getúlio  em  permanente  Estado  de  Emergência  com 
fechamento  do  Congresso,  extinção  das  bandeiras,  hinos  e  escudos  dos 
estados, valendo-se de seu perfil populista.

C18 Política externa pragmática voltada para os interesses do país, demonstrando 
ambiguidades em relação ao Eixo e os Aliados.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

C19

Censura da imprensa, pena de morte e o fechamento dos partidos políticos com 
a  criação  de  órgãos  de  controle  político,  administrativo  e  social,  como  o 
Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), Polícia Especial (PE), 
e Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP).

C20 A Intentona Integralista em 1938 recrudesceu a ações de Vargas em relação aos 
integrantes e simpatizantes da Ação Integralista Brasileira (AIB).

C21

Desenvolvimento de uma economia de caráter nacionalista e industrialista com 
a criação de entidades estatais como a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 
Companhia Nacional de Álcalis (CNA), Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
e Fábrica Nacional de Motores (FNM).

C22
Desenvolvimento do  nacionalismo por  intermédio de  competições esportivas, 
festas populares, jogos imponentes, paradas militares, angariando a atenção da 
juventude e do trabalhador.

C23 A vida urbana imitou o “american way of life”, com a adoção da semana inglesa 
e intensa participação das mulheres nas atividades cotidianas.

C24

Afastamento de Getúlio em relação ao movimento tenentista, mas com apoio da 
Forças Armadas aquinhoadas com programas de reaparelhamento e renovação 
das academias militares  do  Exército  e  da  Marinha e criação da Aeronáutica 
Militar em 1941.

C25
Afundamento  de  navios  brasileiros,  arrefecendo  a  simpatia  pelo  EIXO  e 
aproximando o Brasil dos Estados Unidos da América (EUA), notadamente após 
Pearl Harbor.

C26
Em 1942,  a conjuntura internacional  conduziu  o Brasil  a  um posicionamento 
definido  em  relação  ao  EIXO,  tendo  o  país  enviado  à  Europa  da  Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) em 1944.

C27
Como consequência da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, evidenciou-
se as contradições do governo de Getúlio,  onde o país  combatera  a tirania  sob um 
governo ditatorial do Estado Novo, contribuindo para a saída de Vargas.

C28
Com a delicada posição de Getúlio no poder surge o movimento queremista, 
“Queremos Getúlio”, significando o adiamento das eleições, com o lançamento 
da candidatura Vargas.

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C30

Constatou-se uma radicalização política no governo Vargas durante o Estado Novo, 
com o arrefecimento das simpatias em relação EIXO, afastamento de grupos de 
ideologias polarizadoras da década de 1930 (ANL e AIB) e uma maior aproximação 
com os EUA, notadamente após o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial ao 
lado  dos  Aliados,  tendo  o  país  experimentado  transformações  também  em  sua 
sociedade e economia por conta da urbanização e da industrialização.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C27 A Era Vargas (1930-1945) contribuiu para a transformação do Brasil.

C28 O poder político foi centralizado, na figura de Getúlio Vargas, em detrimento dos 
poderes locais das oligarquias regionais.

C29 A  economia  brasileira  vivenciou  o  início  do  deslocamento  do  perfil 
agroexportador para o industrial.

C30
A sociedade brasileira foi exposta às ideologias surgidas em meio à conjuntura 
das décadas de 1920 e 1930 compostas por novos atores sociais; classe média 
urbana, operariado nascente, militares e imigrantes.

C31  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  melhor alguma parte. 
B1
B2
B3
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(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)

Justificar,  a partir da “Marcha Para o Oeste”, a expansão econômica e territorial dos Estados Unidos da América 
(EUA) (1830 - 1860).

 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 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 Tratado de Paris (Versalhes) de 1783: Término da guerra de independência. 
Com o reconhecimento da mesma pelos ingleses houve um ganho territorial 
para os EUA. Estendeu as fronteiras até o rio Mississipi. 

C2 O estatuto do Noroeste (1787) estabeleceu a base do sistema administrativo e político 
para a ocupação do Oeste e sua integração à União, e as regras para sua ocupação.

C3 Em 1803 a Luisiana foi adquirida à França por 15 milhões de dólares.

C4 Em 1819 a região da Flórida foi adquirida da Espanha.

C5 Em 1820, 75% do atual território americano já pertencia aos EUA.

C6 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  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

a. Expansão Econômica

C7
A  colonização  do  Oeste  americano  foi  consequência  de  um  triângulo 
econômico: O Leste industrial;  O Oeste agrícola das pequenas propriedades 
rurais e o Sul algodoeiro das grandes propriedades escravistas.

C8
Com a efetivação da distribuição de terras, a expansão para o Oeste significou 
a perda da força de trabalho no Leste e o aumento da mão-de-obra, além da 
perda de valor dos imóveis.

C9
O  regime  de  propriedade  no  Oeste  era  baseado  nas  pequenas  e  médias 
propriedades que dispensaram o trabalho escravo por ser antieconômico. Em 
1832 para adquirir 40 acres de terra o pioneiro precisava apenas de 50 dólares.

C10
A produção,  no  Oeste,  não  era  em  larga  escala  e  os  pequenos  e  médios 
proprietários  preferiram  investir  em  tecnologia  como  forma  de  melhoria  da 
qualidade da produção.

C11

A invenção do barco a vapor desenvolveu de forma extraordinária a navegação 
pelo rio a partir de 1820. A melhoria de transporte e comunicações permitiu a 
veiculação de cerca de 2 milhões e duzentas mil toneladas de mercadoria pelo 
rio Mississipi.

C12 No baixo Mississipi a economia agrícola baseada no plantation expandiu-se em 
direção ao Sudoeste.

C13 As estradas de ferro, implantadas em 1830, possuia em 1860 cerca de 48.000 
Km de trilhos.

C14
Com a descoberta de ouro na Califórnia houve uma corrida para a região em 
busca de riqueza e oportunidade, gerando a ocupação da terra e a fundação de 
cidades.

C15

O declínio da mineração gerou a descoberta da verdadeira riqueza do Oeste, as 
excelentes pastagens que se estendiam do rio Grande às fronteiras do Norte e 
do Kansas e Nebraska às montanhas Rochosas.

C16 A  expansão  do  gado  foi  facilitada  pela  construção  da  primeira  ferrovia 
transcontinental, ligando a costa do Pacífico a do Atlântico.
b. Expansão Territorial

C17

A ligação entre os velhos estados do Leste e o Oeste ocorreu de 3 maneiras: 1) 
pelo vale dos rios Ohio e Mississipi em direção ao porto de Nova Orleans; 2) 
pelo canal  Erie  ligando os Grandes Lagos  à Nova York  e,  3)  por  meio das 
estradas de ferro.

C18 A navegação pelo rio Mississipi foi estimulada pela ocupação dos pioneiros.

C19
Em 1836, os colonos do Texas se libertaram do controle mexicano e, em 1845, 
o  Texas  foi  anexado  como  estado  da  União.Posteriormente  também  foram 
anexados os territórios do Arizona e do Colorado.

C20 A expansão para o Oeste foi concretizada com a tomada do Novo México e da 
Califórnia ao México, pelo Tratado de Guadalupe-Hidalgo.

C21 Em 1846,  após tratado com a Inglaterra,  foi  anexado o território  do Oregon 
definindo a fronteira com o Canadá.

C22 A ação dos pioneiros como base para ocupação e anexação dos territórios do 
Oeste dos EUA foi fundamental.

C23
As guerras contra as populações nativas e as remoções de tais populações 
para outras áreas com fins de construção de ferrovias e fundação de vilas e 
cidades nas terras indígenas.

C24 A expansão interna dos EUA teve como fundamento e legitimação o chamado “Destino 
Manifesto” do povo americano de expandir seu território por obra de Deus.

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
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(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)

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


