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PEP/2017 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

      FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

HISTÓRIA

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

[..."A Revolução Russa de 1917 foi uma das muitas consequências da Primeira Guerra Mundial. A guerra submeteu o
Estado e a sociedade russa a tensões que nenhum dos dois podia suportar. O resultado foram seis anos de guerra e
tumulto que criaram a União Soviética".] (Paul Bushkovitch, HISTÓRIA CONCISA DA RÚSSIA, 2015)

Estudar historicamente a União das Repúblicas Socialistas Soviética – URSS – (1917-1989) e a Rússia (1989 – 
2000), destacando os aspectos positivos e negativos que influenciaram a Europa no século XX.

 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 Histórico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas(URSS) e da Rússia

C2 Revolução Russa de 1917 e ascensão do Comunismo.

C3 Queda do Muro de Berlim em 1989 e a falência do sistema comunista.

C4
A seguir, estudo das URSS e da Rússia, destacando aspectos positivos e negativos que
influenciaram a Europa no século XX.

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. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas(URSS)

C6 Guerra Civil, vitória dos Bolcheviques em 1918.

C7
Tratado de  Brest-Litovsk  em 1918.  Perda  da  Finlândia,  Polônia,  Províncias  Bálticas  e
Ucrânia,

C8 Socialismo de Estado, controle das finanças, da indústria e dos transportes (1921).

C9 Stalin torna-se Secretário-Geral do Partido Comunista em 1922.

C10
Morte  de  Lenin  em  1924,  Stalin  sobe  ao  poder  supremo.  Início  da  coletivização  da
agricultura.

C11 Expurgo do terror stalinista e início da II GM (1936-1939).

C12 Final da II GM em 1945, em reação ao Plano Marshall foi criado o COMECOM.

   C13 Início do processo de distensão entre a URSS e a Europa conhecido como “Guerra Fria “.

   C14 Em reação à criação da OTAN a URSS criou o “Pacto de Varsóvia” em 1955. Tem início a
“Corrida Nuclear”.

   C15 A divisão das Alemanhas em 1949 (RDA e RFA)

   C16 Recuperação econômica: Inglaterra, França, Itália e Alemanha Ocidental – Plano Marshall.

   C17 Falecimento de Stalin em 1953. Início da “Coexistência Pacífica” com Kruchev.

   C18 A Comunidade Econômica Europeia, em 1952, e o Mercado Comum Europeu, 1957.

   C19 As revoltas no Leste Europeu: Hungria em 1956 e Tchecoslováquia em 1968. A criação do
Partido Solidariedade na Polônia em 1980.

   C20 A Glasnot e a Perestroika em 1985 com Mikhail Gorbachev, transformação da sociedade
da URSS.

   C21 Desocupação do Afeganistão em 1989, ocupado por tropas da URSS desde 1979.

   C22 A queda do “Muro de Berlim”, em 1989. Início da derrocada soviética.

   C23 Golpe  de  Estado,  Retirada  de  Gorbachev  do  poder,  partido  Comunista  da  URSS na
ilegalidade.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C25
Resumo das ideias estudadas acima – Guerra fria, Planificação da Economia – A Cortina
de Ferro.

b. Rússia

C26
A partir  de  1991 houve o desmembramento  da URSS,  Letônia,  Estônia e  Lituânia  se
separam.

C27
A ascensão de Boris Ieltsin, a independência da República da Chechênia, de população
muçulmana, em 1991, Ocupação militar russa em 1994.

C28 Unificação das duas Alemanhas, em outubro de 1990. Ressurge uma nova Alemanha.

C29
A criação da CEI, em 1991, Rússia, Bielo-Rússia e Ucrânia. Na ONU como Rússia ou
Federação Russa.

C30 A aparição de Vladimir Putin no cenário político russo e europeu, a partir de 1998.

C31 Em 1991 houve a fragmentação da antiga Iuguslávia, após a morte de Tito.

C32
Surgimento  de  novos  Estados:  Croácia,  Eslovênia,  Sérvia,  Bósnia  e  Montenegro,
proximidade da OTAN.

C33
O desenvolvimento do novo parque industrial alemão. Processo de absorção da mão de
obra da antiga Alemanha Oriental (lado comunista).

C34 Afastamento dos comunistas na Hungria, em 1991, transição para a economia de mercado.

C35
Em  1992,  com  a  fragmentação  da  antiga  Tchecoslováquia  surgiram  novos  países:
República Tcheca e Eslováquia.

C36
Em 1992,  pelo  “Tratado de  Maastricht”  a  Comunidade Econômica  Europeia  passou a
chamar-se União Europeia.
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C37
A OTAN passou a absorver  países  do antigo “Pacto de Varsóvia”:  Hungria,  República
Tcheca e Polônia. O Pacto deixou de existir.

C38 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C39 Resumo das ideias estudadas acima: Dissolução da URSS, Reunificação da Alemanha.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C40 O estudo da URSS e da Rússia 

C41 A existência da “Cortina de Ferro”, no pós II GM.

C42 Crise soviética e o desaparecimento do sistema socialista do Leste europeu.

C43 Recuperação da Rússia e eleição de Putin, a partir de 2000.

C44 Desmoronamento do socialismo burocrático na Europa Oriental.

C45 Implementação de moeda única na União europeia.

C46  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)

RESULTADO DA QUESTÃO

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

Justificar a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) nas expressões econômica, política e militar.

 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 A Guerra Franco Prussiana.

C2 Progresso da democracia na Europa a partir de 1830.

C3
O Imperialismo com forte desenvolvimento do nacionalismo e a luta pelo poder
entre as nações europeias.

C4
O nacionalismo, a partir de 1848, tornou-se movimento ativo, com base em
laços culturais e étnicos únicos.

C5  Justificar a seguir os eventos que levaram à Guerra Franco Prussiana.

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

C7 Reinado de Luís Felipe, após a Revolução de 1830.

C8
Revolução Francesa de 1848, “Revolução de Fevereiro”, falta de democracia e
grande corrupção no governo.

C9 Revolução alemã de 1848, busca de governo liberal e unificação num Estado Nacional.

C10 Disseminação do socialismo no seio do proletariado industrial francês.

C11 Promulgação da Constituição da Alemanha unificada.

C12 Prioridade para os negócios no governo de Luís Felipe “Rei da Burguesia”.

C13 Ação de Bismarck para unificar a Alemanha, a partir de 1848.

C14
Revolta de 1848, abdicação de Luís Felipe, republicanos e socialistas numa
nova Assembleia Constituinte.



5
C15 Revolta socialista debelada. Criação da 2ª República.

C16 Eleição de Luís Napoleão Bonaparte presidente da Nova República Francesa.

C17 Bismarck, 1º ministro em 1862, na Alemanha.

C18 Golpe de 1852, fim da 2ª República. Luís Napoleão torna-se Imperador Napoleão III.

C19
2º Império Francês de 1852 a setembro de 1870. Política exterior agressiva de
Napoleão III-Anexação da Argélia e Protetorado da Indochina.

C20 Guerra da Crimeia contra a Rússia em 1854.

C21 Intervenção na Itália em 1858 e no México em 1862.

C22 Guerra contra a Áustria, vitória prussiana em 1862.

C23 Vitória militar prussiana na campanha contra a Dinamarca em 1864.

C24 Forte oposição política a Napoleão III em 1869.

C25
Contencioso com a Prússia em face da ascensão de príncipe prussiano ao
trono espanhol.

C26 Recusa de Guilherme I às imposições de Napoleão III.

C27 Ação de Bismarck, chanceler prussiano em 1870.

C28
Consecução da unificação da Alemanha. Guerra Franco Prussiana. em 1870.
Despertar do nacionalismo alemão.

C29
França  derrotada  na  Batalha  de  Sedan  em  setembro  de  1870.  Prisão  de
Napoleão III.

   C30 Cessão da região da Alsácia e da Lorena pela França e indenização de 1
bilhão de dólares (1871).

   C31 Início da 3ª República na França.

   C32 Hegemonia da Alemanha na Europa continental com Bismarck.

C33 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.
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(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.
 E3: Concordância.
 E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA  – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

O      R  I      E      N      T  A  Ç      Õ      ES       G      E      R      A  I      S

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  modelo

constante no item 3 acima . 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



7


