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PEP – 2019 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Estudar as estruturas políticas, as crises e os conflitos internos, no Brasil Império, no período de 1831 a 1848, 
concluindo sobre os seus reflexos para o fim do Império.

 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.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C      on  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

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

Algumas ideias

C1
Quando D. Pedro I abdicou em abril de 1831, seu sucessor direto tinha apenas
cinco anos de idade. A constituição de 1824 previa para caso de menoridade do
imperador, a eleição de uma regência. 

C2
A abdicação de Pedro I  gerou uma série de manifestações antiportuguesas. A
partir daí, governos se sucederam, com a Regência Trina e Una, no período de
1831 a 1848.

C3
O chamado período regencial se estendeu de 1831 a 1840, quando o golpe da
maioridade antecipou a ascensão de D Pedro II ao trono imperial, dando início ao
Segundo Reinado do império no Brasil.

C4
No período de 1831 a 1848, as mudanças nas estruturas políticas, as crises e os
conflitos  refletiram-se  nos  governos  regenciais,  causando  constante
questionamentos e instabilidades no regime monárquico vigente. 

C5
A seguir,  serão  estudadas,  as  estruturas  políticas,  as  crises  e  os  conflitos
internos, no Brasil Império, no período de 1831 a 1848, concluindo sobre os seus
reflexos para o fim do Império. 

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. Estruturas Políticas.

C7
A constituição de 1824 estabelecia que o imperador era menor até completar 18
anos, sendo que o governo neste período deveria ser exercido por uma regência.

C8
A Regência Trina Provisória foi a primeira estrutura política instalada no período
regencial, após abdicação de D Pedro I, no período de abril até junho de 1831,
sob a chefia do Padre Diogo Feijó.

C9
Logo em seguida, a Regência Trina Permanente eleita sob um clima de agitação, onde
os  revoltosos  exigiam reformas democráticas  da  constituição  de  1824,  deportação  de
alguns senadores, militares e funcionários públicos nascidos em Portugal.

.

C10
Assumiu o Ministério da Justiça o padre Antônio Diogo Feijó, líder moderado. O
cargo lhe dava amplos poderes e total autonomia para reprimir agitações e as
revoltas militares.

C11
Foi criada a Guarda Nacional, em 1831, subordinada ao Ministério da Justiça em
resposta às crises e agitações militares. Seus comandantes eram escolhidos por
eleição direta e secreta e seus integrantes deveriam possuir renda e recursos.

C12
O governo equipou-se com uma força eficiente, fiel e repressiva que anos mais
tarde viria a chocar-se com o fortalecimento do Exército Brasileiro, que retornava
vitorioso da Guerra da Tríplice Aliança (GTA). 

C13

Em 1831, aprova-se o Ato Adicional à constituição de 1824, com características
do  chamado  avanço  liberal,  com a  criação  do  Conselho  de  Estado,  principal
assessoria do imperador e a transformação de Regência Trina em Una, eleita
pelo voto direto.

C14
O Ato adicional denotou uma constituição mais flexível pelo teor de liberdades
democráticas,  que  mais  tarde  viria  a  refletir-se  para  o  fim  do  regime
monárquico.

C15
Com a morte de D Pedro I em 1834 e com a destituição de José Bonifácio da
tutoria de D Pedro de Alcântara, futuro imperador, o movimento restaurador teve
seu fim decretado. 

C16
O padre Antônio Diogo Feijó retornou ao poder com a Regência Una (1835-1837),
em um momento em que graves agitações sacudiam o país, com forte oposição
da câmara dos deputados, eleita em 1836. 

C17 Com a continuidade da forte oposição e do insucesso na repressão às revoltas do Pará e
Rio Grande do Sul, Feijó demitiu-se e a regência foi assumida por Araújo Lima.

C18

O que parecia simples troca no poder, revelou-se um evento mais significativo,
assinalou  a  ascensão  política  dos  “barões  do  café”  do  vale  do  Paraíba.  O
regresso conservador com o retorno de Araújo Lima e vitória dos regressistas,
culminou com o golpe da maioridade em 1840 e o fim do período regencial.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

C19
Sob  a  responsabilidade  direta  de  D  Pedro  II,  desde  a  maioridade,  foram
instalados dois poderes: o moderador e o executivo, concentrando em suas mãos
grande poder pessoal, que mais tarde seria identificado como “imperialismo”. 

C20
Fruto da inexperiência do imperador foi criado o cargo de Presidente de Conselho
de Ministros,  que  demonstrava  a  adesão  da  coroa  ao  funcionamento  de  um
sistema parlamentar adaptado as circunstâncias.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C22

Conclui-se, parcialmente, que as estruturas políticas no período considerado, o
avanço liberal (1831-1837), estava mais alinhado com as propostas de um regime
republicano e o regresso conservador (1837-1840), mais afinado com o regime
monárquico,  estas  estruturas  conflitantes  durante  o  período  regencial  iriam
refletir-se para o fim do regime monárquico.

b. Crises e os Conflitos Internos.

C23
A primeira crise foi enfrentada por Padre Antônio Feijó em abril de 1832 o levante
foi sufocado pelo futuro Duque de Caxias. 

C24
O primeiro  grande  conflito  foi  a  Cabanagem no Pará, iniciado  em 1834,  os
cabanos dominaram facilmente a capital e executaram o governador e demais
autoridades. 

C25

Formou-se então, o primeiro governo cabano, com Felix Clemente Malcher, na
presidência  do  Pará.  Este  curiosamente,  declarou-se  fiel  ao  imperador  e
prometeu ficar no poder até a sua maioridade. Malcher foi deposto, executado e
substituído por Francisco Vinagre.

C26
A capital  foi  dominada  pelas  forças  do  Império,  os  cabanos  reagruparam  e
retomaram  a  cidade  de  Belém,  os  rebeldes  proclamaram  a  República e
declararam a província desligada do império.

C27
Em abril de 1836, a regência enviou uma poderosa esquadra depois de enfrentar
alguma resistência, a força desembarcou em Belém, os cabanos enfraquecidos
recuaram para o interior e acabaram derrotados. 

C28
A Guerra dos Farrapos (Farroupilha) foi um movimento separatista ocorrido no
Rio Grande do Sul (RS), entre os anos de 1835 a 1845, liderado pelos criadores
de gado das fronteiras com o Uruguai.

C29
Após a independência do Brasil,  o RS tornou-se importante por dois motivos:
fornecia alimentação dos escravos e desempenhava um destacado papel militar
na fronteira, assegurando a posse territorial. 

C30
Em 1835, Bento Gonçalves, liderou os rebeldes em um movimento que dominou
Porto  Alegre e ano seguinte,  proclamaram a República Rio-Grandense ou a
República de Piratini. 

C31

Em 1839, Garibaldi e Davi Canabarro, chefiaram expedições militares a Santa
Catarina,  onde  proclamaram  a  República  Catarinense  ou  República  Juliana,
pode-se  inferir  que  estas  ações  refletiram-se  para  o  fim  do  regime
monárquico. 

C32

Com antecipação da maioridade do imperador e a nomeação do Barão de Caxias
em 1842, os farrapos foram dominados e foi  oferecida anistia aos revoltosos.
Enfim, em março de 1845, quando Canabarro e Caxias entraram em acordo, a
rebelião dos farrapos estava terminada.

C33
A Sabinada  ocorrida entre os anos de 1837 e 1838, foi uma rebelião contra o
poder central ocorrida na Bahia e o termo originou-se do nome de um dos líderes,
o objetivo da rebelião era a independência da Bahia.

C34
Os rebeldes compostos em sua maioria por mulatos e negros foram derrotados
em  1838  e  Sabino  foi  preso.  Pode-se  caracterizar  a  sabinada  como  um
movimento filiado a tendência liberal radical (os exaltados na regência). 

C35
Os rebeldes oscilavam entre o federalismo e o separatismo,  a república e a
monarquia, assumindo o papel de governo sem decidir-se de fato pela revolução.

C36
A Balaiada movimento ocorrido no Maranhão entre os anos de 1837 a 1840.O
movimento  balaio  atingiu  o  seu  ápice  com  a  tomada  de  Caxias,  era  um
movimento composto por índios, negros e mestiços. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

C37

A ofensiva contra os balaios foi acertada com a corte imperial em 12 de dezembro
de 1839, quando da nomeação do coronel Luís Alves de Lima e Silva – futuro
Duque de Caxias. Em maio de 1841, deu por fim, a rebelião com a vitória do
Poder Central.

C38
Em São Paulo a oposição à legislação conservadora do governo central evoluiu
para uma  revolta armada, a  Revolta Liberal, que eclodiu e, maio de 1842, na
cidade paulista de Sorocaba. 

C39
Preocupado  com  a  possibilidade  de  separatismo,  o  governo  imperial  adotou
medidas para debelar a rebelião, e para tal, designou o Barão de Caxias, que
havia pacificado a balaiada.

C40
As forças revoltosas foram eliminadas antes da marcha sobre São Paulo, Tobias
de  Aguiar  tentou  fugir  para  o  RS,  tentando  unir-se  aos  farrapos,  mas  foi
capturado. Caxias prendeu o Padre Antônio Feijó, dando por fim à revolta. 

C41
A Revolta de Minas Gerais teve início na cidade de Barbacena, em junho de
1842, escolhida como sede dos governo revolucionário, sob a liderança do liberal
Teófilo Otoni, conseguiram a adesão da Guarda Nacional. 

C42
A vitória sobre os revoltosos ocorreu em agosto de 1842, os chefes do movimento
foram presos e Caxias foi promovido a Marechal-de-Campo. 

C43
A Revolução Praieira,  de 1848,  em Pernambuco marcou o encerramento do
ciclo de agitação social iniciado na regência, após a independência do Brasil.

C44
A revolução foi o último movimento liberal a defender o modelo descentralizado
do  poder,  os  seus  principais  participantes  defendiam  também  a  adoção  do
sufrágio universal e do regime republicano.

C45 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C46

Conclui-se parcialmente, que as crises e os conflitos no período, a cabanagem, a
Guerra  dos Farrapos,  a  Sabinada,  a  Balaiada e as Revoltas Liberais  de São
Paulo e Minas Gerais, tinham suas raízes na luta das classes dominantes contra
o poder regencial, na contestação e na independência em relação ao governo
central. Estes conflitos refletiram-se para o fim do Império. 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C47

As mudanças nas estruturas politicas, as crises e os conflitos internos que se
sucederam no Brasil Império, no período de 1831 a 1848, tiveram forte influência
nos  governos  regenciais,  trazendo  ao  País,  instabilidades  e  movimentos
contestatórios, que levaram a antecipação da maioridade do imperador D Pedro
II, em 1840. 

C48

Em resumo, as estruturas politicas que se sucederam no período regencial, com
as formações das Regências Una e Trina, que se alinhavam com as propostas de
governantes  exaltados  do  avanço  liberal  ou  restauradores  do  regresso
conservador, trouxeram inúmeras instabilidades e crises ao País.

C49

Em resumo, as crises e os conflitos internos, iniciados pela Cabanagem, Guerra
dos Farrapos, a Sabinada, a Balaiada e finalizados pelas Revoltas Liberais de
São Paulo e Minas Gerais, iriam refletir-se mais a frente para o fim do regime
monárquico no País. 

C50

A atuação do Exército Imperial, com a participação decisiva do Barão de Caxias,
na vitória sobre as revoltas liberais, representou a consolidação do império, e
com  exceção  da  Revolução  Praieira,  ocorrida  em  Pernambuco,  o  Brasil
experimentaria um longo período de estabilidade política, até a GTA e o fim da
monarquia.

C51

Por  fim,  no  período  de  1831  a  1848,  a  sucessão  dos  governos  regenciais,
fomentaram no  país  inúmeros  movimentos  contra  os  portugueses  e  contra  o
Poder Central. E as raízes dos movimentos eram pela adoção de medidas mais
liberalizantes, pelo fim do Império e a implantação do regime republicano. 

C52  Outras ideias julgadas pertinentes.

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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

Apresentar as influências da Revolução Cubana na América do Sul,  destacando os seus principais e atuais
reflexos para 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

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 Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro, ocorrido em
01 de janeiro de 1959, sob a liderança de Fidel Castro, que culminou com a
destituição  do  governo  de  Fulgêncio  Batista  e  a  implantação  do  regime
socialista. 

C2

A Revolução  Cubana  teve  repercussões  fora  da  América  Latina  com  a
aproximação  do  regime  de  Castro  e  a  antiga  União  das  Repúblicas
Socialistas  Soviéticas  (URSS).  Cuba  tornou-se  um  dos  pontos  mais
estratégico e explosivo, na conjuntura da Guerra Fria na América do Sul. 

C3

A revolução influenciou os países da América do Sul, exportando os seus
ideais de expansão do socialismo, e sua política antiamericana. Com foco no
treinamento,  no  apoio  logístico  e  na  luta  armada  contra  os  governos
constituídos.

C4

No Brasil, a Revolução Cubana se fez sentir com a formação de movimentos
de esquerda, nos anos de 1960 e início de 1970, que estavam alinhados
com  o  pensamento  e  com  os  métodos  adotados  pelos  movimentos
guerrilheiros, para tentar implantar uma ditadura do proletariado no País.

C5
A seguir,  serão  apresentadas  as  influências  da  Revolução  Cubana  na
América  do  Sul,  destacando  os  seus  principais  e  atuais  reflexos  para  o
Brasil.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

Algumas
ideias

C7

a. Ascensão de movimentos de esquerda e de guerrilha – A influência da
Revolução  Cubana  se  estende  à  América  do  Sul  com  o  surgimento  de
movimentos de esquerda e por grupos guerrilheiros.  No Brasil, reflete-se
ainda nos dias atuais, com a presença de integrantes destes grupos,
que ainda encontram-se na vida política brasileira.

C8

b. Criação da Organização Latino Americana de Solidariedade (OLAS) –
Criada  em  1967,  a  OLAS  buscou  ter  influência  no  subcontinente,
respaldando  e  apoiando  a  luta  armada.  Pode-se  inferir  que  esta
organização  estendeu  os  seus  princípios,  por  exemplo,  na  criação
chamado fórum de São Paulo.

C9

c.  Treinamento de militantes  e de grupos guerrilheiros –  A revolução
respaldou  tecnicamente  e  na  logística  o  treinamento  de  militantes  e  de
integrantes  de grupos guerrilheiros  na  América  do  Sul.  No  Brasil  a  ação
destes grupos  reflete-se com a ascensão a funções de relevância nas
três esferas do Poder Nacional. 

C10

d.  A luta contra o que chamavam de classe dominante – A Revolução
Cubana  teve  forte  influência  nos  movimentos  de  oposição  aos  governos
legalmente constituídos da América do Sul, ao demonstrar a possibilidade de
vencer,  o  que  diziam  ser,  as  forças  repressivas  das  chamadas  classes
dominantes. 

C11

e. Nova configuração política na América do Sul – A Revolução Cubana
se opôs fortemente à política neoliberal e ao capitalismo, o que alimentou
novas  simpatias  em  relação  ao  regime  cubano,  propiciando  nova
configuração do poder politico na América do Sul.

C12 e. Influências na literatura – Ao instalar o regime socialista Cuba tornou-se
a “menina dos olhos” de escritores e intelectuais sul-americanos. No Brasil a
influência literária reflete-se atualmente na defesa do regime socialista
cubano.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to
(80% a 90%)

Algumas
i      d  e  i      a  s

C13

f.  Influências nos meios de comunicações e na mídia – Os meios de
comunicações e a mídia em geral,  no continente sul-americano, tratavam
Fidel Castro, como líder da revolução e poucas vezes utilizaram a palavra
ditador. No Brasil a imprensa de forma geral ainda trata o regime como
democrático. 

C14

g.  Influências nas universidades e na Academia – A Revolução Cubana
despertou  a  imaginação e  o  interesse  nas  universidades sul-americanas,
com inúmeras produções, trabalhos e teorias acerca do regime castrista. No
Brasil esta influência, ainda reflete-se nos dias atuais 

C15

h. Ascensão e o credenciamento de Hugo Chávez – Até o encontro com
Fidel  Castro  era  praticamente  desconhecido.  Quinze  anos  após  ele  se
habilitou  como  possível  herdeiro  politico  de  Fidel  na  disseminação  do
socialismo na América do Sul. 

C16

i.  Assinatura  da  Alternativa  Bolivariana  para  as  Américas  em  2004
(ALBA) –  Partindo  dos  ensinamentos  de  Simón  Bolivar  e  Martí  que
defendiam a união das nações latino-americanas e advertiam para o perigo
que representavam a influência dos EUA na América do Sul, 

C17

j.  Influências na música e nas artes – A Revolução Cubana despertou o
interesse e a defesa de artistas e músicos, na América do Sul, no Brasil este
interesse, permanece, nos dias atua is, quando na aceitação do regime
castrista como modelo.

C18

l.  Fortalecimento da Guerra Fria na América do Sul – A revolução não
apenas alargava a zona de influência soviética até o chamado quintal norte-
americano,  mas  também,  se  tornará  elemento  central  no  imaginário  da
esquerda, reforçando o discurso antiamericano e anticapitalista no continente
sul-americano. 

C19

m. Oposição aos governos militares na América do Sul – O pensamento
do  movimento  de  esquerda  na  América  do  Sul,  estava  alinhado  aos
propósitos Revolução Cubana, com forte  oposição aos governos militares
sul-americanos.

C20

n.  O  medo  de  “novas  Cubas”  - A  revolução  repercutiu  na  agenda
internacional  ocidental,  o  medo  de  que  o  continente  sul-americano
despertasse “novas Cubas”, ou no caso do Brasil, uma nova China, devido
as dimensões do País e sua importância. 

C21

o. Revolução como modelo político – A Revolução Cubana tornou-se um
modelo político,  quando, os movimentos de esquerda da América do Sul,
financiados por Cuba, passaram a propor a luta armada e a implantação do
socialismo. 

C22

p.  Influência  no movimento  sindical –  A Revolução  Cubana  despertou
forte interesse nos movimentos sindicais na América do Sul e no Brasil, a
infiltração se fez presente contestando os governos legalmente constituídos,
por meio de greves e ações subversivas.

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
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(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  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


