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PEP – 2019- 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Estudar a s  R e v o l t a s  d e  C a n u d o s  ( 1 8 9 6 - 1 8 9 7 )  e  d o  C o n t e s t a d o  ( 1 9 1 2 - 1 9 1 6 ) ,
n a s  e x p r e s s õ e s  p o l í t i c a  e  p s i c o s s o c i a l ,  c o n c l u i n d o  s o b r e  a  p a r t i c i p a ç ã o  d o
E x é r c i t o  B r a s i l e i r o  n e s s e s  m o v i m e n t o s .  

 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.
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  o      n  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

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

Algumas
ideias

C1
As Revoltas de Canudos e do Contestado foram movimentos insurrecionais
que ocorreram no Brasil no início do período republicano.

C2
A Proclamação da República no Brasil (1889) foi uma ruptura institucional
que,  produziu  grandes incertezas,  notadamente  nas dimensões política e
psicossocial.

C3

Esses movimentos rurais brasileiros se desenvolveram em um ambiente de
ressentimentos  herdados  da  monarquia,  que  afloraram  no  período
republicano  inicial,  fruto  das  realidades  sociais  e  culturais  do  interior  do
Brasil naquela época.

C4

Esses  acontecimentos  representativos,  distantes  da  capital  federal,  no
interior da Bahia e entre Paraná e Santa Catarina (Canudos e Contestado)
marcaram  o  início  do  período  republicano  no  Brasil,  com  importante
participação do Exército Brasileiro (EB). 

C5
A seguir, serão estudadas essas revoltas, concluindo sobre a participação
do EB nesses movimentos.

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. Revolta de Canudos             (1896-1897)
1) Expressão Política.

C7

Coronelismo – No interior do Nordeste brasileiro, essa instituição mandonista e
servil, colaborou para o aprofundamento da alienação da população sertaneja,
explorada por Antônio Conselheiro no movimento de Canudos.

C8
Violência  –  A aceitação  da  violência  como solução  de  problemas era  uma
prática  do  interior  do  Brasil,  fruto  das  relações  políticas  conflituosas  que,
envolviam a sociedade daquela época.

C9

Liderança do Movimento – Antônio Vicente Mendes Maciel,  o Conselheiro,
tornou-se um místico, fanático e carismático que levou a termo o erguimento de
uma  comunidade  avessa  às  leis  e  às  autoridades,  isolada  do  Estado,  da
República e da Igreja.

C10

Ação do governo local  – O governador da Bahia, Dr Luiz Viana, com o intuito
de não tolerar as ações dos fanáticos do Arraial de Canudos, quis chamá-los à
obediência  às  leis  e  às  autoridades  constituídas  e  ante  o  fracasso  das
diligências policiais despachadas requisitou o emprego de forças federais.

C11

Ação do Exército  – O emprego das Forças Federais em Canudos, estas em
franco despreparo desde a Guerra do Paraguai, redundou em desavenças entre
o  poder  político  e  o  militar,  este  afetado  pelos  melindres  de  autonomia,
restrições impostas e o anseio por uma decretação da Intervenção Federal na
íntegra.

2) Expressão Psicossocial. 

C12
Fanatismo  Religioso   –  Os  sertanejos  destituídos  de  suas  demandas,
tementes a Deus e órfãos de sua própria Igreja, encontraram no Conselheiro o
remédio para os seus males terrenos por meio do fanatismo religioso.

C13
Fome e a Seca – A fome depauperava e dizimava vilas e povoados. A doença
matava aos milhares e a seca prolongada expulsou os sertanejos de seus lares,
engrossando as fileiras do reduto de Canudos.

C14

Banditismo Social – A perversa dinâmica política encabeçada pelo caciquismo
local empurraram o povo desassistido a sobreviver enviesado no caminho do
banditismo,  sendo  atraídos  para  as  fileiras  do  Conselheiro  uma  massa  de
marginalizados. 

C15

Ação da  Igreja  –  As querelas  entre  Antônio  Conselheiro  e  a  hierarquia  da
religião católica, fez os seguidores do beato se afastarem da Igreja, gerando
uma  postura  discriminatória  desta  em  relação  a  religiosidade  sertaneja  do
“Império do Belo Monte”.

C16
Ação do Exército – As ações do EB em Canudos chocaram a sociedade pelo
número de baixas e insucessos iniciais, tendo a imprensa sustentado o uso da
Força Federal nesse conflito interno.

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.



3

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

Conclusão Parcial

C18

Quando do término do movimento insurrecional de Canudos e após o estudo
das  dimensões  política  e  psicossocial  que  emolduraram  o  conflito,  pode-se
resumir que, a Revolta de Canudos teve por condicionantes;  o coronelismo, o
fanatismo  religioso,  os  aspectos  hostis  da  região  (sertão  nordestino),  os
interesses dos poderes locais e o emprego do EB, que na oportunidade, não
estava preparado para esse tipo de conflito.
b. Revolta do Contestado (1912-1916)
1) Expressão Política.

C19
Coronelismo – Como em todo interior brasileiro da época o senhor de terras da
região  contestada  exercia  o  domínio  temporal,  à  boa  moda do  coronelismo
brasileiro, tornando conflituosas as relações políticas.

C20
Questões  de  Limites  – As  divergências  políticas  entre  o  Paraná  e  Santa
Catarina, a respeito de limites, aliado a omissão federal, transformou a região
contestada em terra de todos e terra de ninguém.

C21
Política Local – Os interesses locais conflitantes, a insuficiente ordem jurídica e
a precária ação policial, ocasionavam querelas que, por vezes, eram resolvidas
à margem da lei, ocasionando atos de violências.

C22
Liderança do Movimento – Várias figuras místicas (monges), aproveitando-se
da crendice popular se constituíram em liderança religiosa, política e social das
comunidades caboclas, pondo em convulsão a região.

C23

Ação do Exército – O Exército, mais preparado do que em Canudos, se fez
inicialmente  com  tropas  da  11ª  Região  Militar  (Curitiba),  aumentando  sua
participação com efetivos de outras regiões do Brasil, em reforço às polícias
locais, com o emprego de milícias regionais (Vaqueanos).
2) Expressão Psicossocial.

C24
Fanatismo Religioso – O misticismo sertanejo, transformado em fanatismo e
aliado ao banditismo, ignorância, analfabetismo, crendice, pobreza e por ação
de personagens carismáticos conflagraram a região.

C25
Questões Fundiárias –  Lutas entre grandes e médios proprietários, além de
posseiros  e  grileiros  de  terras  contribuíram  para  gerar  as  condições  de
confrontação entre os moradores da região contestada.

C26

Interesses Externos – A construção da Ferrovia São Paulo-Rio Grande atraiu
gente de toda espécie agravada pela concessão de exploração de faixa de terra
marginal  à  ferrovia  à  “Southern  Brazil  Lumber  &  Colonization  Company”,
colaborando com a marginalização das populações locais

C27
Desemprego – O desemprego gerado com o término da construção da ferrovia
do Contestado produziu uma massa de desocupados que, plasmados pelo perfil
socioeconômico da região engrossou as fileiras dos redutos sertanejos.

C28
Ação do Exército –  O EB teve que realizar  ações em conjunto com forças
locais, que por vezes,  suscitaram posicionamentos contra o seu emprego de
perseguição a fanáticos, tarefa que, dizia caber às polícias estaduais.

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.

 Conclusão Parcial

C30

Após  o  estudo  da  Campanha  do  Contestado,  considerando  as  expressões
política  e  psicossocial,  resume-se  que,  no  Contestado,  esteve  presente
condicionantes  semelhantes  a  de  Canudos  como,  o  fanatismo  religioso,
incentivado por lideranças carismáticas, o coronelismo, a pobreza e a miséria
recorrente,  bem  como,  a  marginalização  do  povo  sertanejo,  associado  à
interesses externos à região (ferrovia do Contestado e a exploração de suas
margens  por  uma  empresa  estrangeira)  e  a  uma  questão  de  limites  entre
estados, com o distanciamento do poder federal, levando ao emprego do EB,
neste contexto, mais preparado.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C31

As Revoltas de Canudos e do Contestado marcaram profundamente o início da
República no Brasil como movimentos insurrecionais que, desvendaram, dentre
outros  aspectos,  a  ausência  do  Estado  e  os  problemas  socioeconômicos
existentes no País.

C32
Em Canudos, a miséria, a seca e a crendice popular, aliada a uma liderança
carismática desembocaram em um movimento calcado num fanatismo religioso
com o emprego do EB, despreparado para aquele tipo de luta no momento.
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C  on      c      l  u      s      ã  o
(20% a 30%)

Ideias

C33

No Contestado, em uma área distinta de Canudos, mas com aspectos políticos
e  psicossociais  semelhantes,  resultou  em  uma  revolta,  onde  o  fanatismo
religioso, a ausência do Estado e interesses diversos emolduraram um conflito
que, lançou também o EB nessas empreitadas, afiançando a uma expressão
política inepta, embora mais preparado do que em Canudos.

C34

Do estudo das expressões política e psicossocial das Revoltas de Canudos e do
Contestado pode-se resumir que, a participação do EB nesses tipos de luta se
verificou a não preparação da Força no primeiro embate e um melhor preparo
no segundo,  sendo o EB lançado nesses episódios  por  inação e interesses
diversos do Estado Brasileiro. 

C35

Portanto, embora o Brasil tenha evoluído bastante e atingido uma situação bem
diferente do contexto histórico de Canudos e do Contestado, muitos dos fatores,
particularmente  os  políticos  e  psicossociais,  que  condicionaram  esses
movimentos ainda estão presentes na estrutura nacional.

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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

Apresentar os  líderes  mais  importantes  dos  governos  dos  países  da  América  do  Sul,  no  nível  do  Poder
Executivo Federal, a partir de 2003, destacando suas principais demandas nas relações diplomáticas com o Brasil.

 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
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Compreensã
o 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.

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
Os  governos  sul-americanos  tiveram  líderes  políticos  que  conduziram  seus
países a terem posturas ideológicas conflitantes com a Nova Ordem Mundial
estabelecida após a Guerra Fria.

C2
A  América  do  Sul,  notadamente  após  a  Queda  do  Muro  de  Berlim  (1989),
desenvolveu o que se convencionou a chamar de Socialismo do Século XXI.

C3
Essa filosofia  é  um conceito  político  e  uma expressão  elaborada  por  Heinz
Dietrich, em 1996,que foi aprofundada 0pelo Foro de São Paulo.

C4 O Brasil não ficou imune a “Guinada à Esquerda” ou a “Onda Rosa”, sofrendo crescente
influência e demandas das lideranças políticas da nova esquerda sul-americana.

C5
Serão apresentados os mais importantes líderes políticos,  no nível  do Poder
Executivo Federal dos países da América do Sul, desde de 2003, destacando-se
as principais demandas desses com o Estado Brasileiro.

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

a. Argentina

C7
1) Néstor Kirchner – Presidiu a Argentina de 2003 a 2007 eleito pelo Partido
Justicialista, tendo uma postura de centro-esquerda, destacando-se por gerir as
relações com o Brasil de forma pessoal.

C8
2) Cristina Kirchner – Eleita por dois mandatos substituiu seu marido Néstor
Kirchner,  também elegendo  o  Brasil  como  parceiro  estratégico,  adotando  o
Mecanismo de Integração e Coordenação Bilateral Brasil- Argentina (MICBA).

C9
 3)  Maurício  Macri  –  Empresário  e  engenheiro  civil  foi  eleito  pelo  Partido
Proposta  Republicana,  dando  uma  nova  direção  à  política  argentina,  mas
mantendo o Brasil como parceiro estratégico.
b. Brasil

C10

1) Luís Inácio Lula da Silva – Político e ex-sindicalista de esquerda, membro
fundador do Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu-se em 2002 e reeleito em
2006. Foi envolvido em casos de corrupção, sendo condenado à prisão, embora
tenha se destacado como uma liderança de esquerda na América do Sul.

C11

2) Dilma Rousseff – Economista e política de esquerda, filiada ao PT, tendo
como origem a classe média, interessando-se pelo socialismo na sua juventude,
ingressando  na  luta  armada  de  esquerda.  Sofreu  um  processo  de
“Impeachment”, em 2015.

C12
3)  Michel  Temer  –  Político,  advogado  e  escritor,  de  origem sírio-libanesa  e
filiado  ao  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB)  substituiu  a
Presidente Dilma após o seu impedimento.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

c. Bolívia

C13

Evo Morales. Líder sindical dos cocaleiros agricultores e de orientação socialista
elegeu-se  presidente  pelo  Partido  Movimento  para  o  Socialismo  (MAS),  em
2006, destacando-se no que se refere às relações com o Brasil pela ocupação e
nacionalização das instalações da Petrobras em 2006 com a aquiescência do
Governo Lula.
d. Chile

C14
1) Ricardo Lagos – Eleito pelo Partido Socialista do Chile para o mandato de
2000-2006, terminando-o com um histórico de grande popularidade. 

C15

2) Michelle Bachelet – Eleita por dois mandatos (2006-2010) e (2014-2018) pelo
Partido Socialista do Chile, tendo uma biografia familiar atrelada a oposição aos
governos militares do Chile, considerada pelo governo Dilma - “uma amiga e
parceira do Brasil”, destacando-se por apoiar denúncias em foros internacionais
a membros do governo brasileiro com as mesmas afinidades ideológicas que
teriam sofrido possíveis violações de seus direitos. 

C16

3) Sebastién Piñera – Eleito  em 2010-2014 e atual  presidente do Chile tem
formação em economia e de viés de centro-direita, vem estabelecendo um novo
sentido nas relações com o Brasil, sendo um ícone na “Guinada à Direita” na
América do Sul.

e. Colômbia

C17
1) Álvaro Uribe – Presidente de 2002 a 2010 foi um político neoliberal, sendo
um opositor das políticas fracassadas com as Forças Armadas Revolucionárias
da Colômbia (FARC), conduzindo ações enérgicas contra esse movimento.

C18

2) Juan Manoel Santos – Presidente de 2010 a 2018, membro do Partido da
Unidade Nacional, ministro da Defesa no governo Uribe, foi distinguido em 2016
com o Nobel da Paz pelos seus esforços para por fim a guerra civil em seu país,
estreitando as relações com o Brasil no governo Temer.
f. Equador 

C19
1) Rafael Correa – Governou seu país de 2007 a 2017, sendo originário do
Partido Alianza País, tendo uma postura nacionalista com afinidades ideológicas
com outros líderes sul-americanos, em especial com os governos Lula e Dilma. 

C20

2) Lenín Moreno –  Atual presidente equatoriano desde 2017, vice de Rafael
Correa,  vem ensaiando posicionamentos de ruptura com o governo anterior,
sendo mais um líder que tem demonstrado propensão por uma  “Guinada à
Direita”.

g. Guiana

C21
David Granger. militar da reserva e político guianês. É o atual presidente da
Guiana desde 2015.

h. Paraguai 

C22

1) Fernando Lugo  –  Religioso católico e expoente da Teologia da Libertação
presidiu  o  Paraguai  de  2008  a  2012,  quando  sofreu  um  processo  de
“Impeachment”. Durante seu governo manteve estreitas relações diplomáticas
com os governos de Lula e Dilma.

C23
2) Frederico Franco –  Político e cirurgião assumiu a presidência do seu país
após  a  saída  de  Fernando  Lugo,  governando  até  2013,  interrompendo  um
governo de orientação de esquerda.

C24
3) Horacio Cartes – Empresário e político paraguaio eleito pelo Partido Liberal
Radical Autêntico, vem dando uma orientação de centro-direita ao Paraguai.
i. Peru  

C25

1) Alan Garcia Perez – Governou o país em dois mandatos, sendo seu último
mandato de 2006 a 2011 pelo Partido Aprista Peruano. Intelectual de esquerda
é  presidente  da  Internacional  Socialista.  Por  suas  relações  com  governos
brasileiros sofre investigações relativas ao escândalo da empresa Odebrecht.

C26

2) Ollanta Humala – De origem militar e presidente do Peru de 2011 a 2016 pelo
Partido  Nacional  Peruano  projetou-se  com  uma  postura  nacionalista  de
esquerda.  Apresentou-se  nas  eleições  gerais  de  2011  com  um  discurso
moderado, tendo Lula como modelo. 

 j. Suriname  

C27
- Dési Bouterse. Filiado ao Partido Democrata Nacional, está intimamente ligado
ao regime militar que controlou o país  desde 1980. É o atual  presidente do
Suriname.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

 K. Uruguai   

C28

1) Tabaré Vásquez – Eleito em 2005 até 2010 e para o período de 2015/2020,
sucedeu  seu  correligionário  de  partido  José  Mujica,  rompendo  com  a
hegemonia  dos  principais  partidos  uruguaios  em  seu  primeiro  mandato,
destacando-se  nas  suas  demandas  em  relação  ao  Brasil,  mas  com  a
manutenção da tradicional assimetria platina.

C29

2) José Mujica – Eleito entre 2010 e 2015, com importante papel no combate
aos  governos  uruguaios  de  1973  a  1985  como  membro  do  Movimento  de
Libertação  Nacional  -Tupamaros,  assinou  como  presidente  acordos  de
cooperação  em  diversas  áreas  com  o  Brasil,  intensificando  a  integração
econômica e política.

 l. Venezuela 

C30

1) Hugo Chávez – Político, militar e presidente da Venezuela de 1999 até 2013.
Líder  do  Movimento  Bolivariano  promoveu  o  Socialismo  do  Século  XXI,
assumindo a liderança do governo por processos por vezes não democráticos.
Teve grande interação com os presidentes Lula e Dilma, a frente de projetos de
integração sul-americana, aderindo ao MERCOSUL, em 2016.

C31

2) Nicolás Maduro – Atual presidente venezuelano. Assumiu a presidência com
a morte de Hugo Chávez, sendo eleito em 2013, tendo marcado sua presidência
com  uma  crise  política,  econômica  psicossocial  e  militar  sem  precedentes,
destacando-se por um relacionamento afinado ideologicamente com o governo
Dilma. 

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)
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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  no  Portal  do  CP/CAEM,  no  menu  “Guia  de  Autoavaliação”.  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


