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PEP – 2016 - 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Analisar  os fatos históricos decorrentes da permanência de D. João VI no Brasil  que contribuíram para a 
formação do Estado Brasileiro, nas expressões política e social (1808-1820).

 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.

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).
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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. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas 
ideias

C1 A Europa à época de Napoleão.

C2 Aliança Portugal e Inglaterra.

C3   A Invasão de Portugal por tropas francesas.

C4   O Traslado da Família Real Portuguesa para o Brasil.

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. Fatos Históricos na Expressão Política

C6 Abertura dos Portos às Nações amigas.

C7 Tradição Unitária Portuguesa e a consolidação da centralização do poder.

C8 Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido à Portugal e Algarves.

C9 Retardo no Processo de Emancipação Política do Brasil.

C10
A presença  da  Família  Real  no  Brasil  evitou  a  Fragmentação  do  Território 
colonial.

C11 A Constituição do Porto, em 1820 criou a Monarquia Constitucional.

C12 A Revolução de 1817 exteriorizou o desejo brasileiro de independência.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14
Presença da Família  Real  Portuguesa deu estabilidade política  e afastou as 
tendências fragmentárias no Brasil.

b. Fatos Históricos na Expressão Social

C15 Maior concentração populacional na cidade do Rio de Janeiro.

C16
Melhoria da qualidade de vida da população em face da Abertura dos Portos e 
do Alvará de Liberdade Industrial.

C17 Criação de Escolas, Academias e Bibliotecas. Término da Clausura Intelectual.

C18 Melhora na condição de vida na sede do Reino.

C19 Formação de elite cultural brasileira.

C20 Aumento de capital e a entrada de novos contingentes de escravos.

C21 Rio de Janeiro tornou-se centro político e cultural importante.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23
Houve uma sensível melhora no padrão de vida com a chegada da Família Real 
facilitando sua emancipação no futuro e fortalecendo os fatores aglutinantes da 
Unidade Nacional.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24 Contribuição marcante para a formação do Estado brasileiro.

C25 Principal fator para retardar a emancipação política do Brasil.

C26 Possibilidades econômicas ampliadas favorecendo o desenvolvimento cultural.

C27
Criou condições para que o processo de independência ocorresse progressiva e 
pacificamente.

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 
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. 

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. 

(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)

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O      (Valor 4,0)

Apresentar os fatos históricos consequentes das relações sociais,  políticas e econômicas,  entre a África e a 
América Portuguesa, do século XVI ao XIX, destacando a importância desse processo histórico para o Brasil atual.

  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 
ideias

C1
Após o descobrimento, em 1500, ocorreu a instalação do Sistema de Feitorias 
no Litoral Brasileiro, a exemplo da costa Africana, pelos portugueses.

C2 A decisão portuguesa de transformar o Brasil em colônia de exploração.

C3
A produção açucareira, a insuficiência de mão-de-obra e a baixa qualidade do 
trabalho indígena.

C4
Carência de efetivo humano para povoamento e desenvolvimento agrícola no 
Brasil, dentro do processo de colonização.

C5
Inadaptabilidade indígena e a proteção dos jesuítas, determinaram a solução da 
escravidão negra africana no Brasil.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

C7 Escravos negros africanos surgiram no Brasil a partir de 1541.

C8 O primeiro contrato de aquisição de escravos foi feito em 1583 pelo governador 
do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C9
O progresso da lavoura de açúcar (século XVII) aumentou a demanda de mão-
de-obra escrava vinda da África.

C10
Os negros provinham de três agrupamentos: sudaneses, negros maometanos e 
bantus.

C11
Os Navios tumbeiros transportavam de 300 a 600 escravos africanos para os 
portos do Rio de Janeiro, Salvador, Olinda e Recife.

C12
Os escravos  negros  africanos  foram destinados  principalmente  à  lavoura  e 
trabalhos domésticos.

C13
No século XVIII, quando da atividade mineradora, o escravo negro africano teve 
papel importante no trabalho da lavra.

C14
O clima brasileiro,  semelhante  ao africano,  além da  paisagem,  favoreceu  a 
adaptação do escravo negro africano no Brasil

C15
A cultura  africana  foi  introduzida  no  Brasil,  particularmente  na  culinária,  na 
língua, no folclore e na religião.

C16
O processo de miscigenação do negro africano com o branco europeu e o índio 
nativo resultou em tipos étnicos específicos como os mestiços: o mulato e o 
cafuzo.

C17
A expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro (1635-1654) levou expedição 
brasileira a libertar também São Paulo de Luanda, na costa Ocidental africana 
(Hoje Angola).

C18
No início  do século  XIX,  surgiu  no Brasil  a produção do café.  A tradicional 
plantation,  operada  com  mão-de-obra  escrava  reafirmou  a  ordem  agrário-
escravista.

C19
As revoltas no Brasil imperial contaram sempre com a participação de escravos, 
na  busca  da  libertação  e  da  participação  dos  mesmos  no  desenvolvimento 
social e econômico do novo país.

C20
Na segunda metade do século XIX o tráfico de escravos africanos para o Brasil 
foi extinto oficialmente. No entanto, somente com a Lei Áurea, em 1888, é que o 
processo foi definitivamente extinto.

C21
Estima-se que cerca de 4 milhões de escravos africanos entraram no Brasil  
entre os séculos XVI e XIX. Essa população foi incorporada posteriormente à 
sociedade como um dos componentes da população brasileira.

C22 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.
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(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 
laconismo, comprometendo a  clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo. 

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. 

(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)

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.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES


