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PEP – 2018 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Analisar o Populismo e o Conservadorismo na dimensão política da Segunda República no Brasil (1945-1964),
destacando a instabilidade dos governos do período e  concluindo sobre o papel dos movimentos sindicais neste
processo.

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.

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.

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  o      n  c  l      u      s  ã      o
(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)



2

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

In      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
A Segunda República  no Brasil  (1945-1964)  e  a  redemocratização  do País  com a
queda do Estado Novo (1930-1945).

C2 As tendências políticas do Brasil no período: o Populismo e o Conservadorismo.

C3
Os principais partidos políticos do País durante a Segunda República: Partido Social
Democrático  (PSD),  Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  e  a  União  Democrática
Nacional (UDN).

C4 A instabilidade dos governos da Segunda República.

C5

A seguir, serão analisados o Populismo e o Conservadorismo na dimensão política
da  Segunda  República  no  Brasil  (1945-1964),  destacando a  instabilidade  dos
governos do período e concluindo sobre o papel dos movimentos sindicais neste
processo.

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
(55% a 70%)

Ide ias

a. Populismo.

C7

Partidos Políticos: A principal legenda política de caráter populista era o Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), que capitalizava a força política de Getúlio Vargas. O
Partido  Comunista  Brasileiro  (PCB)  teve  breve  vida  legal,  entre  1945  e  1947,
quando foi cassado e passou à clandestinidade novamente. Apesar disto, sempre
impulsionou o Populismo como forma de introdução de doutrinas revolucionárias.

C8
Sindicalismo: Com o  fim do  Estado Novo e do controle  estatal,  os  sindicatos
rapidamente foram tragados para a órbita dos partidos de esquerda, adotando os
ideais populistas, sofrendo ainda infiltração de comunistas ligados ao PCB.

C9
A vitória  de Eurico  Gaspar  Dutra  nas  eleições  de 1945,  com apoio  de Getúlio
Vargas, desde que cumprisse as promessas populistas de campanha.

C10
A volta de Getúlio Vargas para um segundo mandato presidencial  (1951-1954),
vitorioso nas eleições de 1950, estimulou a ascensão de agendas populistas, com
um forte papel do Estado na vida nacional.

C11

Durante o  Governo Vargas foram criadas várias estatais,  agências e iniciativas
governamentais  como  Petrobras,  Banco  do  Nordeste,  Banco  Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), seguro agrário, aumento de 100%
do  salário-mínimo,  dentre  outros,  demonstrando  o  forte  papel  do  Estado  na
economia, ideia de caráter populista, o que provocou instabilidade e estouro da inflação.

C12
Crise de 1954: Com a  instabilidade criada  por  medidas populistas  e  forte  oposição  no
Congresso, sendo que, Getúlio Vargas acaba por suicidar-se. O ato gerou forte comoção
popular, com depredações e saques nas ruas da capital federal, Rio de Janeiro.

C13
João Fernandes Campos Café Filho, Vice-Presidente, assumiu o governo e tinha
origem populista, mas foi incapaz de realizar qualquer medida por causa de sua
guinada conservadora.

C14
Crise de 1955: O PSD teve um candidato forte que venceu as eleições de 1955,
Juscelino Kubitschek (JK), com perfil conciliador, que congregou políticos do PTB.
A UDN não aceitou o resultado e tentou um golpe para se manter no poder.

C15

Movimento de 1955: A instabilidade acabou por gerar uma reação do Exército,
quando Carlos Luz,  tendo assumido a Presidência,  tentou demitir  o Ministro da
Guerra,  o  General  Henrique Teixeira  Lott,  que lançou uma ação que abortou o
golpe tramado pela UDN e permitiu a posse de JK.

C16
Ao  assumir  a  Presidência,  JK  fez  um  governo  estável,  e,  embora  de  origem
getulista, procurou conciliar as ideias populistas de desenvolvimento nacional com
as ideias liberais e conservadoras.

C17

Jânio Quadros: candidato por um partido pequeno nas eleições de 1960, o ex-prefeito e ex-
governador de São Paulo contava com forte propaganda de caráter populista, desprezando
as  legendas  políticas  tradicionais.  Ao  ganhar  a  eleição,  mostrou-se  um  conservador  e
enfrentou forte oposição dos políticos de esquerda e sindicatos.

C18

Crise de 1961: João Goulart, Vice-Presidente assumiu a Presidência, político com
carreira populista. A resistência ao seu nome fez com que o Congresso aprovasse
o Parlamentarismo. Goulart resistiu à pressão da oposição, mobilizando sindicatos
e militantes de esquerda e provocando forte instabilidade até 1963, quando um
plebiscito devolveu a ele os plenos poderes e encerrou o Parlamentarismo.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C19

Polarização  Ideológica:  Goulart  apostou  em  pressão  popular  para  conseguir
governar  e  impor  sua  vontade  ao  Congresso,  o  que  acabou  por  radicalizar  o
processo político, com desordens, saques e enfrentamentos nas ruas, enquanto os
sindicatos exigiam do Presidente medidas que os beneficiassem.

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C21 O Populismo e suas mobilizações, que causaram incerteza no cenário político.

b. Conservadorismo.

C22

Partidos Políticos: A principal  legenda  política  conservadora  era  a  União  Democrática
Nacional (UDN), com influência liberal e dos Estados Unidos da América(EUA). O Partido
Social Democrático (PSD) era de centro e tinha inspiração conservadora, sendo o maior
partido no Congresso Nacional durante o período.

C23
Sindicalismo: Com a ida dos sindicatos para a órbita populista, o empresariado
nacional acabou se acomodando politicamente com as legendas conservadoras,
fazendo oposição aos pleitos sindicais.

C24 Apesar da vitória e do flerte com o Populismo, o Governo Dutra (1946-1951) se caracterizou
por ser conservador, com apoio da UDN, e rompeu com Vargas e o PTB.

C25
Vargas, em seu segundo mandato tentou atrair os conservadores, em especial a
UDN, oferecendo cargos no governo, mas enfrentou forte oposição.

C26
Com as ações de Vargas na economia, a UDN e setores conservadores fizeram
ferrenha oposição ao governo, criando um ambiente de forte instabilidade.

C27
Crise de 1954: A firme oposição da UDN, grupos das Forças Armadas e setores
conservadores da sociedade acabam por paralisar o governo,  e o desfecho da
crise se dá com o suicídio de Vargas.

C28
Café Filho apoiou a oposição no final da crise de 1954 e montou seu governo com
políticos da UDN. No entanto, não realizou medidas de impacto em seu governo.

C29
Crise de 1955: A UDN não foi capaz de vencer as eleições de 1955 e passou a questionar o
resultado eleitoral,  enquanto realizou articulações para impedir  a posse dos vencedores,
com apoio do Presidente Café Filho e do Presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz.

C30

Movimento de 1955: Ao tentar demitir o Ministro da Guerra, General Lott, o Presidente da
Câmara dos Deputados, Carlos Luz, que tinha assumido a Presidência, contava com que
grupos da Marinha do Brasil(MB) e da Força Aérea Brasileira(FAB) pudessem garantir a
manobra da UDN, mas foi deposto pela ação do Exército Brasileiro(EB),  que garantiu a
posse de JK.

C31
A despeito  da  origem  getulista,  JK  fez  um  governo  que  ligou  ideias  conservadoras  e
populistas, valendo-se do capital estrangeiro para financiar o crescimento da economia e as
grandes obras que marcaram seu governo, como a construção da nova capital, Brasília.

C32

Jânio Quadros: Apesar da propaganda, que o apresentava como um candidato populista,
Jânio ganhou as eleições e montou um governo conservador, com elementos da UDN. No
entanto,  suas  atitudes  acabaram  por  fazer  perder  sua  base  no  Congresso,  no  qual
enfrentou forte oposição do PSD e PTB, renunciando com sete meses de governo, em
agosto de 1961.

C33
Crise de 1961: houve uma tentativa de impedir que João Goulart assumisse a Presidência,
e o Parlamentarismo foi adotado para deter a ações populistas do Presidente. Porém, com a
mobilização populista nas ruas, o País acabou ficando à deriva.

C34
Polarização  Ideológica: Com  a  escalada  das  mobilizações  populistas,  os
Conservadores acabaram por começar a realizar marchas nas ruas, o que acabou
paralisando o País, apoiadas pelo empresariado descontente. 

C35 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C36
O  Conservadorismo  e  a  tentativa  de  conseguir  o  poder,  o  que  provocou
instabilidade no cenário político.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C  on      c      l  u      s      ã  o

(20% a 30%)

Ideias

C37
O embate entre  Populismo e Conservadorismo,  que promoveu a fragilidade da
Segunda República.

C38  A instável política da Segunda República no Brasil.

C39 O papel e a força política dos sindicatos durante o período.

C40 A frágil situação política do Brasil ao fim da Segunda República.

C41 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

Apresentar a evolução da guerra terrestre no século XX,  destacando as contribuições das Grandes Guerras
Mundiais (1914-1918 e 1939-1945) neste processo.

 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.
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M11  Atendimento da imposição do
destaque

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 evolução da Guerra Terrestre durante o século XX.

C2
As  Grandes  Guerras  Mundiais  (1914-1918  e  1939-1945):  aceleração  da
transformação da guerra terrestre.

C3 As inovações no campo de batalha.

C4
A seguir, será apresentada a evolução da guerra terrestre no século XX,  destacando as
contribuições das Grandes Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945) neste processo.

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
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C6
O ganho de poder de fogo do armamento individual, com a melhora dos fuzis e a
adoção das metralhadoras em larga escala.

C7 A massificação das granadas de mão, contribuição da Primeira Guerra Mundial.

C8 O aumento do calibre da Artilharia, bem como a evolução na técnica de tiro.

C9
A adoção de carros de combate blindados, que mudaram o panorama da guerra
terrestre, aumentando o raio de ação dos exércitos.

C10
O  aumento  dos  efetivos  dos  exércitos,  com  a  questão  do  serviço  militar
obrigatório, fazendo com que as forças tivessem milhões de homens à disposição.

C11
O uso de armas químicas no campo de batalha, como gases, uma contribuição da
Primeira Guerra Mundial.

C12
O  adequado  planejamento  das  ações  terrestres,  com  a  adoção  por  diversos
países do serviço de estado-maior nos exércitos.

C13
A exploração das comunicações, que se tornaram vitais para as forças no campo
de batalha  coordenarem suas  ações  e  movimentos,  contribuição  da  Segunda
Guerra Mundial.

C14
O desenvolvimento da manobra tática de fogo e movimento, de maneira a garantir
o avanço das forças, contribuição da Segunda Guerra Mundial.

C15
A mudança dos preceitos do Direito no trato dos combatentes e dos civis  em
zonas de conflito.

C16
O  desenvolvimento  de  armas  anticarro,  para  dar  capacidade  à  Infantaria  de
resistir à ação de carros de combate inimigos.

C17
O desenvolvimento de armas antiaéreas, para dar proteção às tropas e impedir ou
prejudicar a ação da aviação inimiga.

C18
O desenvolvimento de armas atômicas, que mudaram o panorama de emprego de
forças terrestres.

C19 A utilização de forças irregulares em combate, coordenadas com forças regulares.

C20
O uso de doutrinas de Armas Combinadas (Infantaria, Cavalaria e Artilharia) para
garantir o sucesso das forças em terra, contribuição da Segunda Guerra Mundial.

C21 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
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(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)

RESULTADO DA QUESTÃO

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/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


