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PEP / 2017 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 
 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

    Comparar o Fascismo na Itália e o Nazismo na Alemanha, do término da I Guerra Mundial ao início da II 
Guerra Mundial, considerando os seguintes fatores: Ascensão ao poder, Liderança, Partidos Políticos, Militarismo, 
Anticomunismo, Antiliberalismo, Antissemitismo e Expansionismo italiano e alemão. 

 
 1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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. 

Desenvolvimento 
 

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 

Comparação dos 
objetos obedecendo 

aos mesmos 
referenciais (fatores 

de comparação). 

Totalmente. 

 
Empregou mais da metade dos referenciais corretamente. 

Empregou menos da metade dos referenciais corretamente.

Não empregou os referenciais corretamente. 

 
M11 

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. 

 
M12 

Comparação 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 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Compreensão do 

nível de 
desempenho 

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  

M14 
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. 
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

M16 

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. 

M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 

    HISTÓRIA 
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 2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

 
Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas ideias 

C1 O processo de evolução do Fascismo na Itália e do Nazismo na Alemanha foi 
resultado do avanço dos regimes totalitários no período Entre Guerras.  

C2 
Após a Primeira Guerra Mundial (I GM), em 1918, e no período conhecido como 
Entre Guerras (1919-1939), se desenvolveu, notadamente na Itália e na 
Alemanha, uma crítica aos valores liberais do mundo ocidental e um temor em 
relação ao avanço do Marxismo-Leninismo na Europa. 

 

C3 
A Crise de 1929 contribuiu sobremaneira para o surgimento e desenvolvimento 
de regimes totalitários, tanto na Europa, como em outras regiões do globo, 
encaminhando o mundo para um conflito de maiores dimensões, a Segunda 
Guerra Mundial (II GM) de 1939 a 1945. 

 

C4 Serão comparados o Fascismo italiano e o Nazismo alemão, considerando os 
fatores propostos.  

C5  Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  a. O Fascismo na Itália.  

C6 
1) Ascensão ao poder – Após a I GM a Itália, ressentida por não ter sido 
atendida suas reivindicações pelos Aliados, surgiram no país movimentos 
radicais em meio a uma conjuntura turbulenta de caos econômico, 
ascendendo ao poder o Partido Nacional Fascista em 1922. 

 

C7 

2) Liderança – Em meio ao caos, após a I GM, constatou-se o nascimento 
do Fascismo sob a tutela de Benito Mussolini, jornalista que havia lutado na 
Grande Guerra, com ligações com os comunistas, com os quais havia 
rompido posteriormente, visualizando em um conflito futuro a oportunidade 
de seu país obter riquezas e melhor posição na política europeia. 

 

C8 
3) Partido Político – No que se refere ao processo de evolução do 
Fascismo italiano, especial atenção tem que ser dada ao Partido Nacional 
Fascista, criado em 1921. 

 

C9 
4) Militarismo – O fascismo italiano desenvolveu um militarismo 
exacerbado, influenciado pelo nacionalismo, não só construindo uma forte 
força armada, como também uma milícia atuante, que apoiava as ações de 
um partido único, os Camisas Negras. 

 

C10 
5) Anticomunismo – Na Itália fascista o sentimento anticomunista foi 
bastante desenvolvido, porém com segmentos do fascismo com fortes 
ligações com o socialismo no início de sua formação. 

 

C11 
6) Antiliberalismo – O movimento fascista italiano se desenvolveu em meio 
a uma forte crítica ao liberalismo político e econômico que vigorou no início 
do século XX, culminando com a Crise de 29, levando os fascistas a um 
forte sentimento antiliberal. 

 

C10 
7) Antissemitismo – No fascismo italiano não se pode constatar um 
sentimento antissemita e nem a presença de um componente racial forte, 
por parte do governo de Mussolini, bem como da sociedade italiana. 

 

C11 
8) Expansionismo – O fascismo na Itália produziu uma política 
expansionista na direção do norte da África (Líbia e Tunísia) e Abissínia, 
paralelo à faixa oeste do Canal de Suez, contrapondo-se a interesses 
britânicos e franceses. 

 

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial  

C13 
Infere-se, de forma parcial, que o fascismo italiano desenvolveu um estado 
dirigista, de partido único, de elevado culto ao líder, militarista, com um 
nacionalismo exacerbado, com uma agressiva política expansionista sem, 
contudo, apresentar um componente racial forte. 

 

 b. Nazismo na Alemanha e Comparação com o Fascismo na Itália.  

C14 

1) Ascensão ao poder – Na Alemanha a conjuntura após a I GM foi 
turbulenta, fruto da maneira como terminou o conflito, com embates entre 
movimentos ideologicamente díspares, sendo que nesse país foi criado um 
governo de frágil coalizão; a República de Weimar a partir de 1918, vindo os 
nazistas a ascenderem o poder em 1933. 
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas Ideias 

C15 
Tanto na Itália, como na Alemanha, o período após a I GM foi igualmente 
turbulento, com ascensão do Fascismo na Itália, no início da década de 
1920, diferentemente da Alemanha, cujo nazismo ascendeu ao poder após o 
interregno democrático da República de Weimar (1918-1933). 

 

C16 

2) Liderança – Adolf Hitler lutou como soldado na Grande Guerra, tendo 
sido promovido por atos meritórios, desgostoso com o resultado do conflito e 
com as consequências do Tratado de Versalhes, passou a militar em busca 
de uma solução para os problemas alemães, sendo um orador carismático e 
líder do movimento nazista. 

 

C17 
Igualmente a Mussolini, Hitler vivenciou, como militar os horrores da I GM e 
os resultados catastróficos desse conflito para a Alemanha, transformando-
se como o líder fascista italiano (Duce), no “Fuhrer” para os alemães. 

 

C18 
3) Partido Político – Na Alemanha, sobre os escombros da I GM, foi criado 
o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães (Partido Nazista), tendo 
Hitler como um dos seus fundadores, surgido a partir do nacionalismo 
alemão, congregando segmentos de direita, ascendendo ao poder em 1933. 

 

C19 
Tanto o Fascismo na Itália, como o Nazismo na Alemanha, construíram um 
partido forte, nacionalista e com braços armados a fim de respaldar as suas 
decisões, como os Camisas Negras e os Camisas Pardas. 

 

C20 
4) Militarismo – Os alemães ressentidos pela desmontagem de suas forças 
armadas, aliado à tradição militar prussiana e com o surgimento de milícias, 
fez desenvolver no país sob o nazismo um forte militarismo. 

 

C21 
De forma semelhante, um militarismo extremado foi desenvolvido pelo 
fascismo italiano e pelo nazismo alemão, criando as condições de 
beligerância que levou à II GM. 

 

C22 
5) Anticomunismo – Na Alemanha nazista o sentimento anticomunista foi 
também bastante desenvolvido, notadamente ante o posicionamento dos 
comunistas durante a I GM e na República de Weimar. 

 

C23 
De forma semelhante, tanto o fascismo quanto o nazismo alimentaram um 
forte sentimento anticomunista, embora no que concerne ao fascismo 
italiano este teve fortes ligações com os socialistas no início de sua 
formação. 

 

C24 
6) Antiliberalismo – O nazismo alemão por conta da situação caótica vivida 
pela Alemanha após a I GM e durante a Crise de 29 desenvolveu uma 
crítica contundente ao pensamento liberal. 

 

C25 Portanto, de forma semelhante o fascismo italiano e o nazismo alemão 
desenvolveram um forte sentimento antiliberal.  

C26 
7) Antissemitismo – Por ocasião do processo de formação e 
estabelecimento do nazismo na Alemanha, pode-se constatar um 
sentimento antissemita muito desenvolvido, culminando no holocausto como 
solução final ao problema judeu, com forte componente racial. 

 

C27 
Diferentemente do fascismo italiano, o nazismo alemão desenvolveu 
dinâmicas sócio-culturais e políticas que culminaram em um forte 
antissemitismo com fundamentos racistas. 

 

C28 
8) Expansionismo – O nazismo contribuiu para o desencadeamento de 
uma política expansionista apoiada no eixo Berlim-Bagdá, indo na direção 
do sudeste europeu, conflitando com interesses russos, britânicos e 
franceses. 

 

C29 
De forma semelhante, o fascismo italiano e o nazismo alemão produziram 
políticas expansionistas que embora fossem apoiadas em eixos distintos 
confrontaram interesses de britânicos, franceses e russos. 

 

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C31 

 Após a I GM os ressentimentos gerados na sociedade alemã 
desembocaram em um país gestado pela filosofia nazista, criando-se um 
regime autoritário, de partido único, com crença na superioridade racial, 
militarista de fortes sentimentos anticomunistas, antiliberal e antissemita, 
com semelhanças e diferenças em relação ao fascismo italiano. 
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Algumas Ideias 

C32 
Tanto o fascismo italiano, quanto o nazismo alemão, apresentaram 
semelhanças e diferenças e se desenvolveram em meio ao caos gerado no 
período Entre Guerras (1919-1939). 

 

C33 

A Itália, embora tenha lutado ao lado dos Aliados vencedores na I GM, não 
viu seus interesses totalmente atendidos, vivenciando uma conjuntura 
turbulenta após o conflito, o que contribuiu para o desenvolvimento do 
fascismo, construindo um estado dirigista, militarista, expansionista e com 
um nacionalismo exacerbado. 

 

C34 

A Alemanha, perdedora da I GM, viu-se humilhada e destroçada 
economicamente, vindo a florescer no país uma filosofia que levou a nação 
alemã ao nazismo, com semelhanças e diferenças em relação ao fascismo 
italiano, notadamente com um forte componente racial e fanático. 

 

C35 

O avanço dos regimes totalitários no período Entre Guerras foi fruto da crise 
dos valores liberais ocidentais e do temor do crescimento do Marxismo-
Leninismo, caracterizado pelo desenvolvimento do fascismo italiano e do 
nazismo alemão com suas semelhanças e diferenças. 

 

C36  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 QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
 Apresentar as consequências dos tratados resultantes da Conferência de Paz de Paris (1919-1920), 
concluindo sobre as condições criadas no período Entre Guerras (1919 -1939), decorrentes desses tratados, para o 
encaminhamento da eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. 

 
 1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

Introdução 
(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 

 
Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Compreensão do 
nível de 

desempenho 
 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

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. 

Desenvolvimento 
 

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. 

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Compreensão do 

nível de 
desempenho 

M11 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  
M12 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

 
M13 

 
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. 
M14 Elaboração do parágrafo conclusivo. 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
  
       2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

 
Introdução 

(10% a 20%) 
 

Algumas ideias 

C1 As consequências das resoluções da Conferência de Paris construíram um 
cenário propício à eclosão da Segunda Guerra Mundial (II GM).  

C2 

Ao término da Primeira Guerra Mundial (I GM), em 1918, realizou-se na França, a 
Conferência de Paz de Paris, de 1919 a 1920, onde os chamados Quatro Grandes; 
França, Reino Unido, Estados Unidos da América (EUA) e Itália, vencedores do 
conflito, definiram os termos que foram impostos às Potências Centrais perdedoras da 
guerra. 

 

C3 
Em 28 de abril de 1919 foi criada a Sociedade das Nações, no contexto da 
Conferência de Paz de Paris, também conhecida como Liga das Nações com 
o intuito de tratar o término da Grande Guerra (1914-1918). 

 

C4 
O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, aplicou-se à 
Alemanha. Outros tratados foram redigidos em separado para impor sanções 
aos aliados dos alemães. 

 

C5 
Esses tratados e suas consequências, oriundos da Conferência de Paz de 
Paris serão apresentados, bem como, concluir-se-á sobre as condições que 
contribuíram para a eclosão da II GM. 

 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
  

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 

Desenvolvimento 
(70% a 80%) 

 
Algumas Ideias 

 
 
 
 
 
 

 Tratados resultantes da Conferência de Paz de Paris  
 a. Tratado de Versalhes.  

C7 

1) Desarmamento alemão – Conhecida como a Cláusula Militar, Naval e Aérea foi 
responsável pela redução das forças armadas alemãs, devendo a Alemanha possuir 
no máximo em seu Exército 100 mil homens entre oficiais e praças, causando um 
grande ressentimento no estamento militar germânico, que levou à retomada de uma 
política militarista responsável pelo rearmamento alemão às vésperas da II GM. 

 

C8 

2) Cláusula da Culpabilidade – Estabeleceu que toda a culpa pela guerra 
recaísse sobre a Alemanha, causando no seio da sociedade alemã 
ressentimentos que seriam explorados como sentimento de vingança por 
parte sociedade alemã operada pela propaganda nazista. 
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Desenvolvimento 
(70% a 80%) 

 
Algumas Ideias 

 

C9 

3) Cláusula das Reparações – Como reflexo da Cláusula de Culpa foi 
imposta à Alemanha a responsabilidade pelo pagamento dos danos causados 
pelo conflito, infligindo aos alemães um custo considerável pelas reparações, 
contribuindo para acirrar os ânimos alemães contra os vencedores da Grande 
Guerra, aumentando o sentimento revanchista que conduziu à II GM. 

 

C10 

4) Cláusula das Penalidades – Têm-se como consequência do Tratado de 
Versalhes as punições impostas aos criminosos de guerra, começando pelo 
ex-imperador da Alemanha por infringir em crime contra a moralidade 
internacional e aos tratados, aumentando o sentimento revanchista e de 
ressentimentos em relação aos vencedores do conflito. 

 

C11 

5) Redefinição das fronteiras alemãs – Com o objetivo de se implodir a obra 
de Bismarck, buscou-se impor a Alemanha a fronteira natural de Reno, a 
devolução à França da Alsácia-Lorena e a criação do Corredor Polonês, 
ficando parte da população alemã vivendo sob a soberania de outros Estados, 
alimentando o sentimento revanchista alemão que levaria a Europa a um 
conflito maior. 

 

C12 
 6) Revolução Alemã – Em meio a uma conjuntura caótica após a Grande 
Guerra a Alemanha viveu um clima de violência revolucionária coexistindo 
com a República de Weimar, criando-se as condições que levariam os 
alemães à II GM.  

 

C13 

 7) Divisão das colônias alemãs – Após Versalhes as colônias alemãs 
passaram à administração das potências vencedoras, aumentando os 
ressentimentos alemães em relação aos condutores do Tratado, sendo 
chamado de “Diktat”, uma imposição à Alemanha dos termos da Conferência 
de Paz de Paris. 

 

C14 

b. Tratado de Saint-Germain-en-Laye – Assinado em 10 de setembro de 
1919, regulou o desmantelamento do Império Austro Húngaro, ficando a 
Áustria sem saída para o mar, com o exército reduzido e com uma população 
de origem alemã vivendo em seu território, potencializando o problema das 
etnias deslocadas, um dos fatores que contribuíram para desencadeamento 
da II GM. 

 

C15 

c. Tratado de Neuilly-sur-Seine – Assinado em 27 de novembro de 1919 
com beligerantes menores, obrigando a Bulgária a ceder territórios para a 
Iugoslávia, Romênia e Grécia, contribuindo ainda mais para aumentar a 
tensão na região balcânica. 

 

C16 
d. Tratado de Trianon – Assinado em 4 de junho de 1920, esse documento 
retirou da Hungria, separada da Áustria, dois terços de seu território, e três 
milhões de húngaros ficaram em terras estrangeiras, a maioria na Romênia. 

 

C17 

e. Tratado de Sèvres – Em agosto de 1920 foi assinado o Tratado de Sèvres, 
com a intenção de reduzir o Império Otomano, estabelecendo que a Armênia, 
fosse organizada como república cristã, que a maior parte da Turquia 
Europeia fosse entregue à Grécia, que a Palestina e a Mesopotâmia se 
convertessem em “mandatos” britânicos e franceses, redesenhando o Oriente 
Médio. 

 

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.  

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO  

     Conclusão 
    (10% a 20%) 
 

C19 
O Tratado de Versalhes foi o tratado-quadro de outros documentos assinados 
após o término da I GM, redesenhando o mapa político, notadamente da 
Europa. 

 

C20 

A questão dos grupos étnicos, vivendo sob outras soberanias, perda de 
territórios, pagamentos de indenizações de guerra, culpabilidade imposta aos 
vencidos e desmantelamento de territórios e forças armadas geraram 
ressentimentos e antagonismos irreconciliáveis na Europa no período Entre 
Guerras. 

 

C21 
A crescente crítica ao capitalismo e ao liberalismo, o temor em relação ao 
crescimento do marxismo-leninismo contribuiu para o avanço de regimes 
totalitários, aliado aos reflexos dos tratados do pós-guerra, desenharam a 
conjuntura do período vai do fim da I GM à II GM. 

 

C22 A Conferência de Paz de Paris (1919-1939), com seus tratados, concorreram 
para o encaminhamento da II GM.  

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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


