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PEP – 2016 - 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Analisar  o processo de independência dos países que compõem a Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP), da África Atlântica.

 1. MÉTODO

PARÂMETRO
IDEIA
S

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).

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 Partilha da África pelos europeus e a Conferência de Berlim (1884-1885).
C2 Os Impérios Coloniais: Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e Portugal.
C3 A I Guerra Mundial e as disputas territoriais em África.

C4
A II Guerra Mundial e o apoio africano aos aliados: o Pós-Guerra e a Crise do
Colonialismo.

C5 A Descolonização africana e o processo de independência.
C6 O Império Português na África e a independência de suas colônias.
C7 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%)

Id e ias

a. Processo de Independência de Angola:

C8
Em  1912,  criada  a  Junta  de  Defesa  dos  Direitos  de  África  (JDDA),  por
Sãotomenses, Angolanos e Caboverdianos, primeira organização panafricana
em Lisboa.

C9

Em 1929, a distinção entre europeus e assemelhados deu forma ao sistema
segregacionista  do  indigenato,  afastando  os  angolanos  da  administração
colonial.Em Angola foram os crioulos, uma elite cultural surgida no pós 1945,
que apresentaram uma capacidade de mobilizar a grande maioria rural contra o
reformismo português.

C10
Em 1948, foram criadas organizações políticas que deram origem ao Conselho
de Libertação de Angola.

C11
Em 1955, o Partido Comunista de Angola foi uma das vertentes criadoras do
Movimento Pela Libertação de Angola (MPLA).

C12
Havia um segundo grupo, ligado aos emigrantes angolanos sediados no Congo
Belga. Liderados por Holden Roberto criaram a Frente Nacional de Libertação
de Angola (FNLA).

C13
Em  1966,  depois  de  cisão  da  Frente  surgiu  a  União  Nacional  para  a
independência de Angola (UNITA), liderada por Jonas Savimbi.

C14
Após  conflito  entre  esses  três  grupos  houve  um  governo  de  transição  e
finalmente em 11 de novembro de 1975 foi proclamada a independência de
Angola por Agostinho Neto do MPLA.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16

Após  confronto  entre  três  correntes  nacionalistas  em  Angola  a  sociedade
angolana deu início a um processo de reconstrução do país. Com a prática da
tolerância o país em 2002 através do parlamento angolano aprovou uma lei de
anistia geral de crimes contra o Estado, permitindo a retomada de um processo
político mais eficiente e duradouro.

b. Processo de Independência de Cabo Verde:

C17
Em  1912,  criada  a  JDDA,  por  Sãotomenses,  Angolanos  e  Caboverdianos,
primeira organização panafricana em Lisboa.

C18 Em 1947, o movimento nacionalista despertou em Cabo Verde.

C19
Movimento de independência liderado pelo Partido Africano de Cabo Verde.
Liderança de Amilcar Cabral, com trabalho político e manifestações culturais.

C20
As diversas carências e a precariedade da vida dos caboverdianos levaram a
uma reivindicação de ruptura política com Portugal, a partir de 1974.

C21
No dia 5 de julho de 1975 foi proclamada a independência de Cabo Verde com
representantes de inúmeros países, inclusive Portugal.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23
A  elite  cultural  e  política  caboverdiana  deu  ênfase  ao  discurso  nacional
reivindicando direitos do homem e do cidadão, com um potencial patriotismo.
c. Processo de Independência da Guiné-Bissau:

C24
A Guiné, até 1879, esteve ligada a Cabo Verde. Em 1890 passou a categoria
de província, tendo como principais municípios: Bolama, Cacheu e Bissau.

C25
Em 1924, os Balantas revoltaram-se contra o recrutamento de trabalhadores,
ainda em 1930 registraram-se revoltas dos Bijagós e dos Balantas.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Id e ias

C26
Em 1951, a Lei nº 2.048, conhecida como “Ato Colonial”, foi revogada como
meio de afastar os habitantes de uma assimilação prematura.

C27
Em  1956,  Amilcar  Cabral  e  outros  nativos  fundaram  o  Partido  para  a
Independência - União dos Povos da Guiné e do Cabo Verde tendo como divisa
“Unidade e Luta”.

C28
Em 1962, o Partido Africano para a Independência da  Guiné e Cabo Verde
(PAIGC) promoveu uma Assembleia  para estimular a luta pela independência
da Guiné.

C29 Em 1974, o Governo Português reconheceu a independência da Guiné-Bissau.
C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C31

Houve razões históricas para Amilcar Cabral e demais integrantes das elites
políticas procederem dessa forma que remontam, em síntese, à difícil tarefa de
constituir  um movimento  de  amplitude  nacional  precedendo  a  formação  da
Nação.
d. Processo de Independência de São Tomé e Príncipe:

C32
Estudantes Sãotomenses fundaram na cidade de Lisboa o jornal “O Negro” em
1911.

C33
Em 1912,  foi  criada  a Junta  de  Defesa  dos  Direitos  de  África  (JDDA),  por
Sãotomenses, Angolanos e Caboverdianos, primeira organização panafricana
em Lisboa

C34
A  partir  de  1920  o  cenário  político  internacional  passou  a  atuar  como
instrumento de pressão política no que se referia ao regime.

C35
Os movimentos de contestação do sistema colonial tornaram-se mais presentes
no pós-Segunda Guerra  Mundial  e,  a  partir  de 1953,  houve  a mudança da
resistência espontânea para a organizada.

C36
O Massacre de Batepá tornou-se a referência para a identidade do 
nacionalismo Sãotomense. Foi o início da luta que deu origem, em 1960, do 
Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe.

C37 A independência de São Tomé e Príncipe ocorreu em 12 de julho de 1975.
C38 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C39
O processo de independência de São Tomé e Príncipe foi complexo e com 
questões que só foram resolvidas após da organização do novo Estado.

C40 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C41
O processo de independência dos países que compõem a Comunidade de Países
de Língua Portuguesa (CPLP), da África Atlântica só foi completado na segunda
metade do século XX.

C42

Em  Portugal  as  elites  africanas  urbanizadas  ressaltaram  a  importância  das
liberdades de expressão, política e religiosa, a partir do século XX. No entanto,
não  condenaram os sistemas coloniais,  o  traçado de fronteiras  e  o  domínio
efetivo do território africano.

C43

Mesmo com a diversidade de colônias portuguesas envolvidas no processo de
independência, as especificidades histórico-culturais e os elementos comuns à
dominação colonial contidos em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé
e Príncipe houve a formação de nacionalismos nos novos países constituidos.

C44

O impacto da urbanização e da educação moderna nas colônias portuguesas da
África Atlântica, deram origem a grupos de pressão que reivindicaram mudanças
paritculamente políticas que ajudaram ao processo de independência dessas
colônias.

C45

A Conferência  de  Bandung,  em 1955,  marcou  a  luta  de  países  africanos e
práticas  pela  independência.  Esse  processo  não  foi  diferente  nas  colônias
portuguesas  do  Atlântico  africano.  Os  projetos  de  independência  foram
inquestionáveis.

C46 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 fatos históricos ocorridos no Brasil Imperial que contribuíram para o fortalecimento da
integridade nacional e os que a ameaçaram, nas expressões política, social e econômica.

1. MÉTODO

PARÂMETRO
IDEIA
S

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 O Primeiro Reinado, o Período Regencial e o Segundo Reinado (1822-1889)

C2 O Brasil colonial no início o século XIX.

C3 A Vinda da Família Real Portuguesa ( 1808).

C4 A Elevação do Brasil a Reino Unido (1815).

C5
O Retorno  de  D.  João  VI,  o  Príncipe  Regente  D.  Pedro  e  o  Processo  de
Independência.(1821)

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. O fortalecimento da Integridade Nacional
C7 A Independência do Brasil (7 de setembro de 1822).

C8
A  Guerra  de  Independência,  principalmente  na  Bahia,  no  Grão-Pará,  no
maranhão, no Piauí e na Província Cisplatina.

C9 A Convocação da Assembleia Constituinte em 1823.
C10 A promulgação da Constituição de 1824.
C11 O Período Regencial (1831-1840).
C12 A Ação pacificadora de Caxias.
C13 Criação da Guarda Nacional em 1831.
C14 Ato Adicional de 1834 e sua Lei Interpretativa de 1840.
C15 A maioridade de D. Pedro II em 1840.
C16 A Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870).
C17 Existência de escravos e pequenos colonos. 95% da população agrária. 
C18 Voto censitário para os considerados cidadãos brasileiros.
C19 Novo Código de Processo Criminal de 1832, importância do Município.

C20
Fim da escravidão a partir de 1888 e o surgimento de uma nova classe social:
o operariado.

C21 A Imigração: colonato e parceria, colônias de imigrantes.

C22
Indenização  financeira  à  Portugal  e  o  reconhecimento  dos  portugueses  da
independência do Brasil, em 1826.

C23 Surgimento, durante as Regências de novo produto de exportação: o café.
C24 O Café como fator de transformação da sociedade.
C25 Urbanização, modernização e industrialização com a era Mauá.

b. A ameaça à Integridade Nacional

C26
A existência do Poder Moderador na Constituição de 1824 e a exclusão da
representação popular.

C27 A Confederação do Equador em 1827, no Nordeste brasileiro.
C28 A Abdicação de D. Pedro I em 1831.

C29
A  Revolta  da  Sabinada  –  camadas  médias  urbanas  de  Salvador  e  tropas
militares baianas, em 1838.

C30 A Revolução Farroupilha no Sul do Brasil (1835-1845) e o separatismo.

C31
Lutas  reivindicatórias  durante  o  Período  Regencial:  Revoltas  sociais,
Cabanagem no Grão Pará(1835), mestiços, negros e índios.

C32
A Balaiada no Maranhão (1838-1841), rebelião de massa (sertanejos e negros
escravos).

C33 A revolta Praieira de 1848.
C34 A proclamação da República em 1889.
C35 Os conflitos entre portugueses e brasileiros no I Reinado.
C36 As Revoltas Liberais de 1842 em Minas Gerais e São Paulo

C37
Crise econômico-financeira que contribuíu para a Abdicação de D. Pedro I em
1831.

C38
Perda  do  mercado  internacional  para  o  açúcar  e  o  algodão,  gerando
disparidades sociais.

C39 O Custo da Guerra na Cisplatina.
C40 Manutenção do latifúndio e da monarquia escravista.

C41 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)

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 refere 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 DO ALUNO


