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PEP/2015 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC

HISTÓRIA
 

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

Estudar  as consequências políticas e econômicas da Crise de 1929, destacando seus reflexos para o cenário 
internacional e para o Brasil, na década de 1930.

  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.

PARÂM ETRO 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.

PARÂM ETRO 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)
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  2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1
A crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão Americana ou como a Quebra 
da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929, causou ruínas gigantescas, 
comprometendo o sistema capitalista.

C2 As consequências políticas e econômicas da Crise de 1929 alcançaram um nível de 
violência, profundidade e universalidade

C3 A expansão dos créditos,  a diminuição do consumo, a especulação financeira e a 
superprodução são fatores que contribuiram para a eclosão da Crise de 1929.

C4
As  consequências  políticas  e  econômicas  dessa  crise  serão  estudadas, 
destacando-se os reflexos para o cenário internacional e para o Brasil na década 
de 1930.

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. Consequências políticas.

C6
A  crise  do  sistema  capitalista  comprometeu  a  percepção  de  que  as 
democracias  liberais  e  o  livre-cambismo  resolveriam  todos  os  problemas 
socioeconômicos.

C7 Avanço de regimes totalitários  (nazifascistas e comunistas) como resultado da 
crise do sistema capitalista.

C8
O  programa  de  recuperação  da  economia  americana  (New  Deal  –  1931), 
influenciou vários países, inclusive o Brasil, na busca por soluções à Crise de 
1929. 

C9

O Intervencionismo de Estado,  conduzido pelos governos dos países atingidos 
pela  crise  e  pelo  Brasil  (Revolução  de  1930),  como  solução  saneadora  dos 
efeitos  da  crise  de  1929,  ampliou  consideravelmente  o  poder  do  governo  a 
serviço da regularização das atividades da nação.

C10 O desenvolvimento de políticas  Protecionistas  como um conjunto de medidas 
que favoreciam as atividades do país em detrimento da concorrência externa.

C11
Criação  e  desenvolvimento  do  mercado  interno  para  o  atendimento  das 
demandas  dos  produtos  nacionais  e  no  caso  brasileiro  na  substituição  das 
importações de produtos industriais.

C12 Leis trabalhistas e sindicalização  para a proteção e o controle do operariado, 
inclusive no governo Vargas. 

C13
Desenvolvimento de uma burocracia estatal  para a administração dos novos e 
abrangentes encargos do Estado em uma economia dirigida, no caso do Brasil  a 
criação de órgãos administrativos no governo Vargas.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15
A crise do sistema capitalista levou ao desenvolvimento de regimes totalitários, 
sindicalização  da  classe  operária  e  o  intervencionismo  e  protecionismo  nos 
Estados de tradição liberal.
b. Consequências econômicas.

C16

Falências  generalizadas  de  empresas,  com  o  fechamento  de  bancos,  caixas 
econômicas e organizações de crédito nos Estados Unidos da América(EUA), e 
no mundo capitalista, gerou a falta de credibilidade nas instituições financeiras, 
prejudicando dentre outras a economia brasileira.

C17 Desemprego  em massa atingindo todos os grupos de assalariados da indústria e 
daí propagando-se a todos os outros setores.

C18 Empobrecimento  das classes trabalhadoras e da classe média,  diminuindo o 
poder aquisitivo.

C19 Desvalorização  da  moeda  como  forma  de  combate  aos  efeitos  da  crise, 
mergulhando as nações num verdadeiro caos monetário com o controle cambial.

C20 Dificuldades  na  concessão  de  empréstimos ,  afetando  a  produção  e  o  comércio 
mundiais, no caso brasileiro a manutenção da política de proteção do café.

C21
Diminuição  do  comércio  internacional  como  reflexo  da  crise  e  de  suas 
soluções como o controle cambial, a falta de investimentos e a diminuição do 
consumo, no caso brasileiro o café como sustentáculo da economia nacional.

C22

A  deflação  com a  redução  dos  meios  de  pagamento,  baixa  dos  salários,  a 
restrição  ao  crédito  bancário,  manutenção  do  equilíbrio  orçamentário, 
comprimindo as despesas públicas. 
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C23
A crise acelerou a  concentração de empresas  e o crescimento  do poder dos 
cartéis em toda parte, tornando o capitalismo menos competitivo e cada vez mais 
monopolista.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C25  Regularização por parte do Estado da economia, fim do livre-cambismo, criação de 
mercados nacionais, obras de infraestruturas e substituição das importações.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C26 As  consequências  da  Crise  de  1929  abrangeram  aspectos  de  toda  ordem, 
notadamente políticas e econômicas no cenário internacional e para o Brasil.

C27 Desenvolvimento de fortes regimes de governo.
C28 Regulamentação da economia por parte do Estado.

C29 Nas expressões política e econômica o quadro do cenário internacional sofreu 
profundas transformações.

C30  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)

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

Caracterizar  a Revolta da Armada (1893 – 1894) e a Revolução Federalista (1893 – 1895),  destacando  a 
ligação entre os dois movimentos.

  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.
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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%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição da 
servidão  (citação  e 
caracterização  das ideias ou 
somente caracterização). 

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
Caracterização  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 As revoltas no início da República: Armada e Federalista, ocorridas entre 1893 
e 1895.

C2 A situação do país após a Proclamação da República (1889).

C3 O governo Deodoro da Fonseca (1889-1891).

C4 A assunção de Floriano Peixoto ao poder em 1891, com a renúncia de Deodoro.

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 A Primeira  Revolta  da  Armada,  em  1891,  quando  unidades  da  Marinha  se 
sublevaram e forçaram a renúncia de Deodoro após este fechar o Congresso.

C7
O  “Manifesto  dos  Generais”  em  1892,  protestos  de  doze  oficiais-generais 
exigindo  que  Floriano  Peixoto  convocasse  novas  eleições.  Floriano  puniu  e 
transferiu os oficiais para a Amazônia.

C8

A sublevação da Armada em setembro de 1893, liderada pelo próprio Ministro 
da  Marinha,  Almirante Custódio de Mello,  que visava ser  presidente,  e pelo 
Almirante  Saldanha  da  Gama,  uma  das  principais  lideranças  da  força  e 
monarquista.

C9
A instabilidade  no  Rio  Grande  do  Sul,  com  a  destituição  do  presidente  da 
província, Júlio de Castilhos, quando da posse de Floriano Peixoto, contornada 
pouco tempo depois, com um acordo entre o presidente e o líder gaúcho.

C10

A resistência da capital federal e de Niterói, impedindo um desembarque dos 
revoltosos,  opondo  enérgica  resistência  e  forçando  a  Armada  rebelde  a  se 
retirar  da  Baía  de  Guanabara  e  rumar  para  o  Sul,  onde  tinha  estourado  a 
Revolução Federalista.

C11 Grupos políticos gaúchos descontentes com a volta de Castilhos ao poder, agora com 
apoio de Floriano Peixoto, se revoltaram e deram início a Revolução Federalista.

C12 A Armada  fez  contato  com  os  federalistas  em  Desterro,  capital  de  Santa 
Catarina, porém não avançou em criar uma aliança sólida.

C13 O governo federal adquiriu uma nova esquadra, que foi chamada de “esquadra 
de papelão”, diminuindo a ameaça da Armada rebelde à capital federal.

C14
Os  federalistas  obtiveram  sucessos,  apoiados  pela  presença  da  Armada 
rebelde e marcharam pelo Paraná, onde sitiaram a cidade de Lapa. A enérgica 
resistência das tropas do governo impediu o avanço federalista.

C15
Diante do insucesso na Lapa, os federalistas se retiraram para o Rio Grande do 
Sul,  sendo que  vários  dos  navios  da  Armada se  renderam  para  o  governo 
federal.
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C16

Em março de 1894, a Revolta da Armada estava plenamente sufocada com a 
captura  de  Desterro  por  tropas  do  governo  lideradas  pelo  Tenente-Coronel 
Antonio  Moreira  César,  munido  de  poderes  discricionários  dados  a  ele  por 
Floriano Peixoto. Moreira César mudou o nome da cidade para Florianópolis, 
sinalizando o triunfo da República sobre os rebeldes.

C17

Os federalistas seguiram sozinhos no combate com o governo federal, sendo 
derrotados definitivamente no combate de Campo Osório, em 24 de junho de 
1895, onde foi morto o Almirante Saldanha da Gama, última grande liderança 
rebelde.

C18 Em  23  de  agosto  de  1895  foi  assinada  a  Paz  de  Pelotas,  pondo  fim  a 
Revolução Federalista e pacificando a República.

C19 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)

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 avaliador 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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


