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PEP – 2018 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar as revoltas ocorridas durante a Primeira República no Brasil (1889-1930), destacando as diferenças
entre as rebeliões internas (Canudos, Contestado e Juazeiro) e os movimentos tenentistas (Levante do Forte de
Copacabana, Revolta de São Paulo de 1924 e Coluna Miguel Costa-Prestes). 

 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.

M12
Elaboração das ideias do

destaque

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

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M14
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.

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.
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MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 
 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
A  instável  política  na  Primeira  República  no  Brasil  (1889-1930):  crises,
revoluções e revoltas internas.

C2 As revoltas de natureza popular, como Canudos, Juazeiro e Contestado.

C3 Os movimentos de contestação política, como o Tenentismo.

C4 O quadro político do Brasil e o regime de governo, com baixa participação popular.

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. Rebeliões Internas.

C6
A incapacidade  dos  governos  locais  e  do  Governo  Federal  em  atacar  as
causas da miséria e da baixa qualidade de vida da população.

C7 A política na Primeira República era elitista e bloqueava a participação popular.

C8

As  eleições,  único  momento  de  participação  popular,  eram  fraudadas,
ocorrendo o “voto de cabresto”, pois o voto não era secreto e os populares
muitas  vezes  eram forçados ou coagidos  a  eleger  o  candidato  dos  chefes
políticos locais.

C9
A despeito da violência das rebeliões e da forte repressão, as rebeliões não
tiveram  forte  impacto  na  política  nacional,  com  exceção  de  Canudos,  que
forçou uma grande mobilização do Exército para ser debelada.

C10
Educação: A baixa escolaridade permitia o crescimento de ideias radicais em
meio à população ignorante, que não tinha acesso à educação.

C11
Lideranças: Nos  casos de Canudos,  Juazeiro  e  Contestado,  as  lideranças
eram exercidas por religiosos, que acabavam por criar grupos até fanáticos.

C12
Ação do Exército: O Exército foi utilizado para debelar as revoltas pela força,
em Canudos e Contestado e, como força estabilizadora, em Juazeiro.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14
As rebeliões internas que sacudiram a Primeira República e os anseios da
população carente.

b. Movimentos Tenentistas.

C15 Jovens oficiais do Exército com ideal de transformar o Brasil.

C16
Para  modernizar  o  País,  era  necessário  derrubar  o  Governo dominado por
oligarquias rurais, na visão dos tenentistas.

C17
Os levantes  não  tiveram grande  adesão  por  parte  do  alto  oficialato  e  dos
generais,  pois  estes  se  encontravam  incorporados  às  estruturas  de  poder,
tendo cargos no governo ou, ainda, como deputados federais.

C18
Os levantes tenentistas causaram sérios impactos na política nacional, como
por exemplo, o governo do Presidente Artur Bernardes (1922-1926), que se
desenvolveu em pleno Estado de Sítio.

C19
Educação:  Os  tenentistas  eram  bem  instruídos,  fruto  da  educação  militar
recebida na Escola Militar do Realengo, e tinham ideais modernizadores.

C20 Lideranças: Os líderes tenentistas eram, em sua maioria, jovens oficiais do Exército.

C21
Ação  do  Exército:  Como  os  tenentistas  vieram  da  Força,  em  vários
momentos, o Exército atuou junto a outras forças no combate aos levantes
tenentistas.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23 O Tenentismo e a busca por mudar completamente a República no Brasil.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

C24 O  complicado  panorama  político  da  Primeira  República,  com  revoltas  e
rebeliões.
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Algumas ideias

C25
As rebeliões internas e a tentativa de conseguir atender aos anseios populares
pela violência.

C26 Os levantes tenentistas e a crise da Primeira República.

C27
As  mudanças  provocadas  por  tais  rebeliões  e  movimentos  e  suas
consequências para a Primeira República.

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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Justificar o papel dos grandes blocos regionais na construção da multipolaridade no mundo pós-Guerra Fria. 
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 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 Os Blocos Regionais e o Mundo pós-Guerra Fria.

C2
A década de 1990 e a afirmação do poder dos Estados Unidos da América
(EUA).

C3
A formação e a ampliação dos Blocos Regionais entre as décadas de 1990 e
2000, estimuladas pela globalização.

C4 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

C5
A  União  Europeia  (UE),  principal  bloco  regional  do  mundo,  e  suas
transformações na década de 1990 para a criação de instituições em nome do
continente, como o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia.

C6 A entrada de países do Leste Europeu e dos Bálcãs na União Europeia.

C7
A atuação internacional da União Europeia na defesa de seus interesses, em
especial no campo da agricultura.

C8
A formulação  do  Tratado  Norte-Americano  de  Livre  Comércio  (NAFTA)  com
EUA, Canadá e México, como precursor de uma zona de livre comércio nas
Américas e forma de oposição dos EUA à UE.

C9
A Organização dos Estados Americanos (OEA) e seu declínio nos anos 1990 e
2000, fruto de disputas políticas entre os EUA e nações sul-americanas, que
acabaram por enfraquecer o bloco.

C10 O Mercado  Comum do Sul  (Mercosul),  iniciativa  brasileira  e  argentina  para  abrir  as
economias locais, atrair investimentos e se opor à agenda de livre comércio dos EUA.

C11
A expansão do Mercosul nas décadas de 1990 e 2000, com novos membros
plenos e associados.

C12
A  formação  da  União  das  Nações  Sul-americanas  (UNASUL),  como  objetivo  de
congregar as duas uniões aduaneiras da região, o Mercosul e a Comunidade Andina
(CAN).

C13 A Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC): bloco regional que congrega
vinte e uma nações, com 54% do PIB mundial e 44% do comércio global.
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C14
As cúpulas da APEC, dada a importância de países-membros no bloco como
EUA, Rússia, China, Japão, Canadá e Austrália, dentre outros, geram impacto
na política global.

C15
A Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN): Bloco de nações do
Sudeste  Asiático,  tem  se  associado  ao  Japão  e  à  UE  como  forma  de
impulsionar o bloco.

C16 A Organização para Cooperação de Xangai (OCS): Bloco criado pela China e com apoio
da Rússia para criar um fórum eurasiático livre da influência dos EUA.

C17

A Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional (SAARC): Bloco criado
por Índia, Paquistão e países da região como maneira de integração econômica
e política. Porém, os impasses político-militares entre indianos e paquistaneses
travam muito a ação do bloco.

C18 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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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/CAEM. 
A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme o Guia de Autoavaliação,

encontrado na Página do CP/CAEM, no menu “Baremas-FAC”. 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


