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PEP 2018  - 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar o s  s i s t e m a s  c o l o n i a i s  p o r t u g u e s e s  n o  B r a s i l  e  n a  Á f r i c a , a partir do século XVI,
destacando  os aspectos  desses  sistemas que contribuíram para  a  precoce  emancipação política  brasileira  em
relação às colônias portuguesas na África.

 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  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 15%)

C1
Os sistemas coloniais portugueses no Brasil  e na África se desenvolveram de
maneiras semelhantes e distintas nas dimensões política, econômica e social.

C2
Desde o século XIV, Portugal realizou sua expansão marítima e comercial em
busca de fontes fornecedoras de produtos de interesse para o comércio europeu
– as especiarias, originárias da África, do Oriente e posteriormente do Brasil.

C3

O  acesso  a  essas  regiões  distantes  fez  o  reino  português  desenvolver  uma
capacidade marítima para o controle da “Carreira das índias”, realizando o Périplo
Africano e tomando posse da costa oposta ao litoral africano do Atlântico Sul, o
Brasil.

C4
No percurso do comércio com o Oriente, pontos de interesse mercantis foram
surgindo  na  costa  africana  e  na  do  Brasil,  sendo  estabelecido  o  sistema  de
feitorias, base da colonização portuguesa, tanto no Brasil como na África.

C5
 A seguir,  serão estudados esses sistemas de colonização,  destacando-se os
aspectos que contribuíram para a precoce emancipação do Brasil em relação às
colônias portuguesas na África.

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%)

Algumas ideias

a. O sistema colonial português no Brasil.

C7
O descobrimento do Brasil não provocou o interesse imediato de Portugal, este,
bastante entusiasmado com os lucros do comércio indiano.

C8
Artigos  exóticos,  como animais,  peles,  plumagens dentre  outros,  marcaram o
primeiro contato dos portugueses com os produtos da terra,  logo suplantados
pelas possibilidades do pau-brasil.

C9
Para tanto, as primeiras tentativas de exploração do litoral brasileiro se basearam
no sistema de feitorias.

C10
Com o arrendamento  da terra  a  um consórcio  de comerciantes  liderado  pelo
cristão-novo Fernando de Noronha foi efetivado a extração do pau-brasil.

C11
A obtenção dessa madeira se fez por intermédio do escambo com os naturais da
terra, facilitado pelo trabalho coletivo, muito comum entre esses habitantes.

C12
A criação de Capitanias Hereditárias, o posterior Governo Geral e o 1º Bispado
do Brasil,  contribuirão para a criação de instâncias de poder, bases para a
estrutura político-administrativa da futura nação brasileira.

C13

Foi introduzido no Brasil o cultivo da cana-de-açúcar que, demandaria uma mão
de  obra  distinta  daquela  mobilizada  para  a  obtenção  do  pau-brasil,  sendo
visualizada no continente africano a solução para essa demanda, incrementando
o tráfico negreiro.

C14
A matriz identitária brasileira estava prestes a ser estabelecida com a posterior
miscigenação, com laços étnicos, culturais e linguísticos bastante intensos com a
África, amalgamando o perfil da futura sociedade brasileira.

C15

A cultura canavieira desenvolveu no Brasil uma classe social que se estabeleceu
como  uma  aristocracia  da  terra,  bem  atuante  no  campo  político,  social  e
econômico, o  que  veio  a  contribuir  para  a  capacidade  administrativa  do
futuro país.

C16

A busca por pedras e metais preciosos, drogas do sertão, bem como da preação
do índio alargou os limites da colonização portuguesa pelo interior do continente,
construindo um país caracterizado por sua continentalidade,  criando as bases
geográficas da futura nação brasileira.

C17

A mineração e a criação do gado articularam e integraram as demais regiões da
colônia  portuguesa  na  América,  consolidando  a  colonização  lusitana  no
continente  e  desenvolvendo  sociedades  (Mineradora  e  Criadora)  que  se
constituíram em formadoras da sociedade brasileira.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

C18

No  ocaso  do  período  colonial  brasileiro  teve-se  a  transferência  da  corte
metropolitana  para  o  Rio  de  Janeiro  (1808),  transplantando  para  o  Brasil  as
estruturas  de  Estado  do  Império  Pluricontinental  Português,  gerando  as
condições irreversíveis da emancipação política brasileira, em 1822. 

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C20

Conclui-se de forma parcial que, o sistema colonial português no Brasil construiu
um espaço geográfico marítimo e continental  de grande expressão, abrigando
uma  sociedade  desenvolvida  com  capacidade  político-administrativa  fruto  de
prósperas e pujantes atividades econômicas. Essa sociedade evoluiu de forma
miscigenada construindo  o  ethos social  brasileiro,  associado  às  estruturas de
poder instaladas na colônia e com a transferência da Corte, criando as bases
para a emancipação política de forma precoce do Brasil em relação às colônias
portuguesas na África. 
b. O sistema colonial português na África.

C21
O início da presença portuguesa na África se deu como resultado da Expansão
Marítima e Comercial, com a ocupação das ilhas Canárias (Século XIV) e com a
conquista de Ceuta, em 1415.

C22
O “Périplo Africano”, iniciado pelos portugueses para o contorno do continente, foi
levando o reino português a estabelecer feitorias ao longo da costa africana para
o comércio de ouro, escravos, marfim e outras especiarias.

C23

Uma das atividades econômicas mais exploradas pelos portugueses foi o tráfico
de  escravos,  destinados  principalmente  para  o  cultivo  da  cana-de-açúcar  na
América  portuguesa,  o  que  não  contribuiu  para  a  construção  de  uma
sociedade como a do Brasil, atrasando o seu processo emancipatório.

C24

A interiorização no continente africano, por parte da colonização portuguesa, não
foi  tão  efetiva  como  no  Brasil,  somente  ocorrendo  no  século  XIX  após  o
Congresso de Berlim (1885), não sendo construída uma base territorial que
fundamentasse de forma precoce uma nação.

C25

O  sistema  de  colonização  portuguesa  na  África  não  gerou  sociedades
desenvolvidas  baseadas  em  atividades  econômicas  como  no  Brasil,  não
contribuindo  para  a  estruturação  de  uma  sociedade  complexa  que
embasasse uma nação.

C26

Portugal  incentivou  uma política  de  assimilação  numa tentativa  de  diminuir  a
tradição  local  em  proveito  de  uma  europeização,  formando  uma  elite  que
colaborasse com os colonizadores, o que não deu resultados desejados,  o que
veio a contribuir para um retardo no processo de emancipação das colônias
portuguesas na África.

C27

O sistema de colonização  português na África  não estabeleceu  instâncias de
poder como o Governo Geral e não transplantou as estruturas de decisão como
as resultantes da Transmigração da Família Real para o Brasil,  não tendo pois
essas nações as instâncias de poder que lhes facilitariam uma emancipação
precoce como a do Brasil.

 

C28
A designação de províncias em substituição à de colônias a partir do século XIX foi um
posicionamento português para salvaguardar seus territórios de ultramar, o que fez essas
colônias a gravitarem por um tempo ainda maior, agregadas à Portugal.

C29
Esta situação agravou-se com o término da Segunda Guerra Mundial com o surgimento da
campanha anticolonialista, desembocando nas Guerras Coloniais e no término da ditadura
de Salazar com a emancipação das ex-províncias lusitanas.

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C31

 Conclui-se parcialmente que, o sistema de colonização português levado a cabo
no continente africano não construiu atividades econômicas que desenvolvessem
classes sociais atuantes como no Brasil, embora tivessem o incentivo da política
de  assimilação.  Somente  foram  surgindo  nações  emancipadas  durante  o
processo  de  descolonização  durante  o  século  XX,  retardando o  processo  de
emancipação política dessas colônias em relação ao Brasil.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C32
Os sistemas de colonização portugueses tanto no Brasil,  como na África,  em
suas dimensões política, econômica e social resultaram na emancipação precoce
do Brasil em relação às ex-colônias lusitanas em África.
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C  on      c      l  u      s      ã  o
(20% a 30%)

Algumas ideias

C33

No caso da colonização no Brasil foram construídas estruturas políticas aliadas a
uma sociedade desenvolvida, baseada em atividades econômicas pujantes que,
possibilitaram o amadurecimento precoce da emancipação política brasileira em
relação às ex-colonias portuguesas na África.

C34

No  que  se  refere  ao  sistema  colonial  português  na  África  não  foram
desenvolvidas estruturas políticas, econômicas e sociais que edificassem nações
de  forma  semelhante  ao  Brasil,  sendo  que  esse  processo  ocorreu  de  forma
tardia, muito influenciados pela conjuntura internacional do final do século XX.

C35
Nesse contexto, o Brasil foi beneficiado em sua colonização de forma distinta da
África,  nas  dimensões  política,  econômica  e  social,  antecipando  sua
emancipação política em relação às colônias portuguesas do continente africano.

C36

Por  fim,  fruto  do  estudo  em tela,  pode  se  inferir  que:  os  sistemas  coloniais
portugueses postos em prática no Brasil  e no continente africano construíram
estruturas políticas, econômicas e sociais que contribuíram para os processos de
emancipação vivenciados nessas regiões.

C37  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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

Caracterizar os  objetivos  políticos  e  estratégicos  dos  Aliados,  resultantes  dos  interesses  em jogo  durante  a
Segunda Guerra Mundial, consubstanciados nas conferências de Casablanca (1943), Cairo (1943), Teerã (1943), e Yalta
(1945), destacando as decisões que contribuíram para a construção de uma nova organização mundial no cenário pós –
conflito.

 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.
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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

caracterização das ideias ou
somente caracterização). 

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
Caracterização 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.

M11 Elaboração das ideias em
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
Os grandes interesses em jogo durante a Segunda Guerra  Mundial  (II  GM)
resultaram  em  objetivos  políticos  e  estratégicos  a  serem  atingidos  pelos
Aliados. 

C2
Durante  esse  conflito  de  escala  global  (1939-1945),  ocorreram  reuniões
decisórias onde foram tratados os reajustamentos dos planejamentos políticos e
estratégicos das campanhas.

C3
Essas conferências  também definiram os rumos da política  internacional  do
pós-guerra.

C4

A seguir, serão caracterizados os objetivos políticos e estratégicos, resultantes
dos interesses em jogo no conflito, tratados nessas conferências, destacando-
se  as  decisões  que  contribuíram  para  uma  nova  organização  mundial  no
cenário pós-conflito.

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
a. Rendição Incondicional – Na conferência de Casablanca ficou decidido a
rendição  incondicional  da  Alemanha,  Itália  e  Japão,  países  do  Eixo,  como
condição para o fim da guerra.

C7

b. Prioridade à Batalha do Atlântico – Dada prioridade em Casablanca a essa
campanha, manteve-se a Inglaterra no conflito com suprimentos a esse país e a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),  preparando a chegada
dos Estados Unidos da América (EUA) no teatro de operações europeu.

C8
c.  Ajuda à URSS – Essa  decisão  e por  intermédio  da Lei  “Lend Lease”  o
presidente  Roosevelt  manteve  a  ajuda  à  URSS,  contribuindo  para  a
manutenção dos soviéticos no conflito na Frente Oriental.

C9
d. Invasão da França – Na conferência de Casablanca foram decididos os
preparativos para a invasão da França (Operação Overlord), abrindo uma nova
frente na Europa.

C10

e. Invasão da Sicília – Ficou decidido em Casablanca a invasão da Sicília
(Operação Husky), empurrando as forças alemãs e italianas, desde o Norte da
África pela península Itálica, contribuindo para a queda de Mussolini e a Saída
da Itália do conflito.

C11
f. Destino do Império Japonês – Ficou decidido na reunião do Cairo o destino
do Japão, sendo que todos os territórios tomados à China pelos nipônicos, com
exceção da Coreia seriam devolvidos aos chineses.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12
g. Confirmação da Rendição Incondicional da Alemanha – Ficou decidido
em Teerã a confirmação da rendição incondicional da Alemanha como condição
do término da guerra. 

C13

h. Ajuda aos Movimentos de Resistência – Em Teerã foi acordado o apoio
aos movimentos de resistência ao nazifascismo, destaca-se a colaboração em
certa medida para o surgimento de grupos que apoiaram os blocos em
luta no pós-guerra.

 

C14
i.  Guerra  ao  Japão  pelos  soviéticos –  Em  Teerã,  Stalin  assumiu  o
compromisso de declarar guerra ao Japão.

C15
j. Decisão sobre o fim do conflito – Ficou decidido em Ialta sobre o fim do
conflito,  tendo-se como destaque a repartição do mundo pós-guerra, com
diretrizes firmadas sobre a ordem durante a Guerra Fria.

C16

l.  Planos  de  Roosevelt  para  o  pós-guerra –  Na  conferência  de  Teerã  o
presidente  Roosevelt  expôs  seus  planos  para  o  pós-guerra,  destacando a
criação  de  uma  instituição  internacional  que  substituísse  a  Liga  das
Nações, alinhavando o modelo mundial pós-conflito.

C17 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)

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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


