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 PEP/2016 - 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar o  I l u m i n i s m o  n o s  s e u s  a s p e c t o s  p o l í t i c o s ,  e c o n ô m i c o s  e  s o c i a i s , 
c o n c l u i n d o  s o b r e  s u a  i n f l u ê n c i a  n a  E u r o p a  e  n a s  c o l ô n i a s  d o  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o , 
d u r a n t e  o  s é c u l o  X V I I I .  

 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)
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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
O  Iluminismo,  Esclarecimento  ou  Ilustração  foi  um  movimento  filosófico  que 
ganhou esse nome em virtude da razão ter sido capaz de lançar luzes às trevas 
que dominavam o mundo europeu baseado na fé.

C2
O  movimento  iluminista  desenvolveu-se  plenamente  durante  o  século  XVIII 
fundamentado nas bases racionais e otimistas assentadas pelos pensadores da 
Revolução Intelectual do século XVII.

C3
Alcançou  maior  expressão  na  França  onde  vigorava,  na  sua  plenitude,  um 
sistema  político,  econômico  e  social  conhecido  como Antigo  Regime,  modelo 
esse praticado na Europa durante a Idade Moderna.

C4

O  Iluminismo  difundiu-se  pela  sociedade  europeia,  influenciando  diversos 
movimentos sociais, políticos e econômicos, entre eles a Revolução Francesa, 
que marcou o fim da Idade Moderna e o início da Contemporânea, marco efetivo 
da transição do feudalismo para o capitalismo.

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. Aspectos políticos.

C6
Enfase  nos  assuntos  e  preocupações  deste  mundo,  substituindo  os  modelos 
divinos de comportamento por modelos terrenos.

C7
Divisão dos Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) oriundo da 
publicação de Montesquieu – O Espírito das Leis.

C8 Posição contra o absolutismo monárquico, advogando o Liberalismo Político (Locke).

C9 Posição contra o poder da Igreja e a Tese do Direito Divino dos Reis.

C10 O Contrato Social de Rousseau procurava legitimar o poder de acordo com a vontade 
geral soberana, propondo uma sociedade baseada na justiça e na igualdade.

C11 Igualdade jurídica e liberdade pessoal e social.

C12 A combinação de princípios iluministas e poder monárquico centralizado deu origem a um 
regime de governo típico do século XVIII – o Despotismo  Esclarecido.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14

Influências do Iluminismo na vida política de grande parte dos países da Europa e 
das futuras nações do continente americano, crítica ao Absolutismo, criação e 
consolidação do estado-nação, expansão dos direitos civis e divisão dos poderes 
–  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  contribuindo  para  a  Independência  dos 
Estados Unidos da América (EUA) e dos países Ibero-Americanos.

b. Aspectos econômicos.

C15
Posição contra o Mercantilismo praticado no Antigo Regime, sendo defendida a 
liberdade  de  mercado,  opondo-se  os  iluministas  à  intervenção  do  Estado  na 
economia. 

C16
Os  primeiros  economistas  dessa  corrente  foram  conhecidos  como  fisiocratas 
(governo da natureza), dentre eles François Quesnay, propondo que a atividade 
verdadeiramente produtiva era a agricultura.

C17

Desenvolvimento do Liberalismo Econômico com a publicação do “Ensaio sobre a 
Riqueza”, tendo Adam Smith como seu teórico, onde procurou demonstrar que a 
riqueza  das  nações  resultava  da  atuação  de  indivíduos,  movidos  pelos  seus 
próprios interesses (self-interest), promovendo o crescimento econômico baseado 
na iniciativa privada, com pouca ou nenhuma intervenção estatal.

C18

O  Malthusianismo  era  uma  conhecida  doutrina  elaborada  por  um  pensador 
iluminista (Thomas Malthus), onde se conclamava o controle demográfico, tendo 
em vista aos possíveis problemas econômicos, sociais e políticos advindos do 
aumento populacional face à disponibilidade de recursos.

C19 David Ricardo,  considerado um dos fundadores da escola clássica inglesa da 
economia  política,  exerceu  grande  influência  no  meio  econômico,  com  seus 
pensamentos iluministas, tratando da distribuição do produto gerado pelo trabalho 
na sociedade.

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

Conclusão Parcial

C21
Crítica  ao  Mercantilismo  e  ao  controle  do  mercado,  favorecendo  a  iniciativa 
individual frente a intervenção do Estado, considerando o governo da natureza o 
“self-interest” e distribuição do produto gerado pelo trabalho.

c. Aspectos sociais.

C22

O lugar dos homens e mulheres no mundo, que eram tidos como a explicação 
para  a  existência  do  universo,  tal  qual  como no  ideário  teológico  do período 
medieval, sendo considerados apenas como um dos elos numa cadeia de seres, 
ordenada racionalmente.

C23
Atitudes  em  relação  a  Deus  e  à  religião  organizada  como  crítica  à  Igreja, 
adotando uma liberdade de pensamento e aptidão racional para escolher entre o 
Bem e o Mal.

C24
Civilização clássica como modelo com críticas ao Cristianismo, contrapondo-se o 
Iluminismo à Idade das Trevas.

C25
O Humanitarismo como doutrina que grassou no período iluminista, que teve por 
finalidade desenvolver o amor pelos seus semelhantes e elevar o bem-estar da 
humanidade, influenciando na revisão de códigos criminais drásticos.

C26
O espírito humanitário do Iluminismo encontrou expressão também em outras 
direções, onde vários de seus pensadores denunciaram os males da escravidão, 
condenando o tráfico de escravos.

C27
O  Pacifismo  foi  outro  ideal  de  muitos  pensadores  do  Iluminismo,  com  as 
investidas de Voltaire contra a guerra, que Rousseau atacou como ilógicas as 
tentativas de traçar a distinção entre guerras justas e injustas.

C28
Tolerância religiosa e filosófica que, segundo Voltaire, considerava como bárbaras 
todas as restrições à liberdade de expressão e opinião.

C29
O Enciclopedismo, advindo da publicação organizada por Diderot e D'Alambert, 
que consistia na reunião  do conhecimento humano, influenciando movimentos na 
Europa e na América.

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

                                                  Conclusão Parcial

C31
Desenvolvimento  do  Humanitarismo,  Antiescravagismo,  Pacifismo  e  igualdade 
dos  homens  perante  a  Lei  e  livre  da  intolerância  religiosa,  norteados  pelo 
Enciclopedismo.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C32
O  impacto  do  Iluminismo  foi  profundo,  tanto  sobre  indivíduos  como  sobre  a 
sociedade em geral, transformando-a em seus aspectos econômicos, sociais e 
políticos.

C33
Crítica ao Absolutismo, contra o Mercantilismo, igualdade dos homens perante a 
Lei e livre da intolerância religiosa, tendo a Razão como guia para a soluções dos 
problemas políticos, sociais e econômicos.

C34
Influenciou a Independência dos Estados Unidos da América (EUA), Revolução 
Francesa, Reformas Pombalinas, a Revolução do Porto (1820) e nos movimentos 
emancipacionista dos países ibero-americanos.

C35
O racionalismo do Iluminismo presente nos movimentos econômicos, sociais e 
políticos, ocorridos no século XVIII, balizou a passagem da Idade Moderna para a 
Idade Contemporânea, culminada na Revolução Francesa.

C36  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 as estruturas políticas, econômicas e sociais do Império Brasileiro (1822-1889).

 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
As estruturas políticas, econômicas e sociais do Império Brasileiro resultaram do 
processo peculiar de independência ocorrido no Brasil.

C2
A instalação da Família Real Portuguesa em sua colônia americana em 1808, 
contribuiu para o estabelecimento das estruturas políticas, econômicas e sociais 
que vigoraram no Brasil a partir de 1822. 

C3

As colônias americanas, inseridas no contexto do fim do século XVIII e início do 
XIX,  sofreram  as  influências  da  Independência  Americana  e  da  Revolução 
Francesa,  emancipando-se  e  optando  por  se  constituírem  em  repúblicas 
presidencialistas.

C4

O Brasil,  no início do século XIX, emancipou-se de forma distinta das demais 
nações  do  continente  americano,  sendo  preservada  uma  monarquia  com 
ligações com a nobreza europeia, com estruturas políticas, econômicas e sociais 
peculiares.

C5
O Império Brasileiro vivenciou os períodos do Primeiro Reinado (1822-1831), o 
Período Regencial (1831-1840) e o Segundo Reinado (1840-1889).

C6 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

a.Estruturas políticas.

C7
1)  Forma  e  Regime  de  Governo  e  de  Estado –  Monarquia  constitucional, 
centralismo político  com parlamento  bem desenvolvido  no  Segundo Reinado, 
com a experiência do período Regencial.

C8
2)  Poderes  –  Executivo,  Legislativo,  Judiciário  e  a  peculiaridade  do  Poder 
Moderador nas mãos do Imperador.

C9
3) Organização Político – Administrativa –  Organizada a nação em Corte e 
Províncias, com o centralismo político prevalecendo sobre o federalismo.

C10
4)  Sistema  Eleitoral  –  Eleições  censitárias  condicionada  à  renda  e  graus 
distintos (eleitores de paróquia e de província).

C11

5) Forças Armadas e Guarda Nacional – Instituídas após a emancipação e 
como reminiscencias das Forças Amadas portuguesas, com forte participação de 
militares nascidos em Portugal o que gerou desconfianças nos líderes políticos 
brasileiros. Em resposta às agitações militares e populares foi criada em 1831 a 
Guarda Nacional, que existiu até 1922.

C12

6) Constituição e Partidos Políticos – A Constituição do Império outorgada em 
1824,  perdurou até 1891,  definindo a atuação dos Poderes da Câmara e do 
Senado, este vitalício, determinando uma conjuntura balizada por ideias liberais, 
conservadoras  e  liberais  radicais,  representadas  nos  partidos  políticos  do 
Império.

C13
7) Política Externa –  Voltada à resolução das crises envolvendo os caudilhos 
platinos, Guerra da Tríplice Aliança, na obtenção da hegemonia no Prata e outras 
crises como a Questão Christie.

C14
8) Conselho de Estado – Concebido para auxiliar o Imperador no exercício do 
Poder Moderador, sendo o principal ator na construção e consolidação do Estado 
imperial brasileiro.

b. Estruturas econômicas.

C15

1) Agricultura – Embora o comércio do açúcar brasileiro tivesse perdido espaço 
no  mercado  internacional,  esse  produto  ainda  tinha  sua  importância.  O  café 
ainda  não  havia  surgido  com  tanta  força  no  1º  Reinado,  vindo  a  ser  o 
sustentáculo do Império a partir de 1850.  A crescente produção cafeeira gerou 
demanda  por  infraestrutura  de  exportação,  incluindo  ferrovias,  portos,  cabos 
telegráficos submarinos e empresas de navegação a vapor.

C16
2)  Transportes  –  Com  poucas  ligações  terrestres,  basicamente  feita  por 
intermédio da navegação de cabotagem, dando-se importância às alfândegas, 
com gradual relevância das ferrovias.

C17
3) Bancos – Inicialmente com o Banco do Brasil e no Segundo Reinado com a 
evolução  da  cultura  cafeeira,  desenvolvendo  a  cunhagem  de  moedas, 
incrementando o sistema financeiro e monetário.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C18
4) Indústrias –  Teve seus primeiros passos na Colônia, com a manufatura do 
açúcar, ganhando força com o empreendedorismo de figuras como o Visconde 
de Mauá (estaleiros) e com investimentos provenientes  da queda do café.

C19
5)Tráfico Negreiro –  O comércio de escravos africanos se constitui por muito 
tempo como uma atividade importante no Império.

C20

6) Mercado –  O mercado interno era pequeno, devido à falta de créditos e as 
poucas ligações entre as cidades, vindo-se a consumir produtos de Portugal e da 
Inglaterra,  desenvolvendo-se  com o  tempo  com a  urbanização  e  o  aumento 
populacional.

C21

7) Estrutura Fundiária –  O modelo monocultor exportador oriundo da Colônia 
definiu o modo como as propriedades foram organizadas. Grandes propriedades 
e  concentradas  nas  mãos  de  poucos.  Com  a  independência,  permitiu-se  a 
proliferação do mecanismo de posse, gerando conflitos, o que redundou na Lei 
de Terras (1850).

c. Estruturas sociais.

C22
1) Sociedade – Sociedade estamental constituída por uma elite ligada ao modelo 
agrário – exportador e ao comércio de escravos. Uma parcela de homens livres 
miscigenada e uma grande parte de escravos.

C23

2) Idioma – Originada do galego – português se sobrepôs a língua de origem tupi 
falada  usualmente  no  Brasil  colônia  por  colonizadores.  Apresentava-se  com 
variantes regionais que não dificultava a comunicação, sendo um fator de coesão 
interna já no Império.

C24

3) Igreja – O catolicismo era a religião oficial do Brasil, valendo-se do regime do 
Padroado, submetendo a Igreja ao controle do Estado. Essa relação foi abalada 
no final do Segundo Império com a  Questão Religiosa, tendo a Igreja grande 
influência no ensino e na educação.

C25

4) Educação e Cultura – Com a elevação do Brasil a Reino Unido, consolidou-
se  a  ruptura  na  vida  cultural  da  colônia,  com  destaque  para  a  vinda  de 
intelectuais europeus, notadamente franceses, configurando o perfil cultural das 
elites brasileiras.

C26

5) Costumes e Tradições – Durante o Império a população crescia miscigenada 
(portugueses,  índios,  negros  e  outros  imigrantes),  bem  como,  cresciam  as 
cidades, sendo construídos costumes e tradições que transitavam nas classes 
alta, média e baixa, moldando o perfil cultural do brasileiro.

C27

6)  População  –  Durante  o  Primeiro  Reinado  buscou-se  com  a  imigração  o 
“branqueamento”  da  população  (de  acordo  com as  teorias  antropológicas  da 
época) e no Segundo Reinado, prevendo o fim da escravidão, os cafeicultores 
reorganizaram a atividade produtiva em suas fazendas, substituindo o trabalho 
escravo pelo  assalariado (imigrantes),  trazendo inúmeras influências políticas, 
econômicas e sociais para o Brasil império.

C28 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
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(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 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 referem 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


