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PEP – 2019 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

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

Analisar  as  relações  entre  os  Governos  Militares  (1964-1985)  e  os  partidos  políticos,  destacando a
influência do Ato Institucional Número Dois (AI-2) e concluir sobre o surgimento dos novos atores sociais e políticos.

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)

HISTÓRIA
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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
Os  Governos  Militares  adotaram  dois  partidos  políticos  no  período  que
governaram,  são  eles:  Aliança  Renovadora  Nacional  (ARENA)  e  Movimento
Democrático Brasileiro (MDB)

C2
O  período  dos  Governos  Militares  durou  de  1964  a  1985,  sendo  o  Brasil
governado por cinco generais: Castello Branco, Costa e Siva, Médici,  Geisel e
Figueiredo.

C3
O Ato Institucional Número Dois (AI-2) foi baixado em 27 de outubro de 1965,
como resposta aos resultados das eleições que ocorreram no início daquele mês. 

C4
No final  dos Governos Militares, surgiram novos atores sociais e políticos, em
função  da  nova  conjuntura  política  de  transição  que  caminhava  para  a
redemocratização.

C5
A seguir, serão analisadas as relações entre os Governos Militares (1964-1985) e
os  partidos  políticos,  destacando-se  a  influência  do  AI-2  e  concluir  sobre  o
surgimento dos novos atores sociais e políticos.

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. De 1964 a 1974.

C7

O  sistema  político  brasileiro  logo  no  início  dos  Governos  Militares  era
multipartidário.  Esse  sistema,  herdado  pelo  governo  de  Castello  Branco  do
período anterior, inicialmente foi mantido com a intenção de ser preservada, ao
máximo, a ordem institucional vigente.

C8
 O governo de Castello Branco contou com apoio da União Democrática Nacional
(UDN) e de parte do Partido Social-Democrata (PSD),  na busca de uma base
política que viabilizasse seus projetos e diretrizes desenvolvimentistas. 

C9

O  Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB),  de  esquerda  e  populista,  estava
plenamente  descontente  com  a  deposição  de  Goulart,  pois  fora  apartado  do
governo.  Lançou  diversos  protestos  junto  com  a  ala  esquerda  do  PSD  pela
discussão da legalidade sobre o impedimento de Goulart e sobre as cassações
de diversas figuras ilustres. 

C10

Instauração  do  Ato  Institucional  Número  2,  em  27  de  outubro  de  1965,
modificando o sistema político para o bipartidarismo, com a formação da Aliança
Renovadora  Nacional  (ARENA),  partido  de  apoio  aos  governos  militares,  e  o
Movimento  Democrático  Brasileiro  (MDB).  Destaca-se que  a  partir  da  sua
criação, o AI-2 influenciou diretamente na condução da política partidária até o fim
dos governos militares.

C11
Durante o governo de Costa e Silva, os elementos de esquerda migraram para o
MDB, único partido de oposição autorizado pelo Governo. 

C12
Verifica-se que havia o movimento operário, movimento de oposição que atuou de
maneira consistente durante um certo período do governo de Artur Costa e Silva
e, ainda, existia o movimento estudantil durante o ciclo 1967/1968.

C13

Os principais grupos armados e de esquerda que atuaram no período do Governo
Médici foram a Aliança Libertadora Nacional (ALN), o Movimento Revolucionário 8
de outubro  (MR-8),  o  Partido  Comunista  do Brasil  (PC do  B)  e  a  Vanguarda
Armada Revolucionária (VAR-Palmares). 

C14

Observa-se a Igreja como ator social e político, ficando dividida em dois grupos:
os  “progressistas”,  com  tendências  marxistas  e  os  “conservadores”,  que
reconheciam os riscos do País sofrer uma revolução comunista. 

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C16 A Reorganização do Sistema político do Brasil, por meio do bipartidarismo.
b. De 1974 a 1985.

C17

O governo Geisel iniciou a transição para a democracia liberal que ele mesmo
designou  que  deveria  ocorrer  de  forma  “lenta,  gradual  e  segura”.  Assim,  os
setores  moderados e conservadores  da  Igreja  contribuíram ativamente  com o
processo de abertura, mantendo canais de diálogo abertos entre o governo e a
sociedade. 

C18
Em 1974, foi permitida a propaganda política e o partido de oposição aos militares
(MDB). Aquele partido obteve a maioria dos votos.

C19

Uma das principais  medidas  tomadas pelo  governo  de  Figueiredo  foi  abolir  o
sistema  bipartidário  e  realizar  a  anistia  política  dos  militares  e  perseguidos
políticos. Destaca-se que até esse momento, o AI-2 exercia sua influência com a
manutenção do bipartidarismo. 
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C20
Uma  grande  reforma  estabeleceu  a  criação  de  diversos  partidos  políticos.  A
ARENA,  partido  dos  militares,  transformou-se  no  Partido  Democrático  Social
(PDS) e abrigava os conservadores. 

C21

Os partidos políticos criados no Governo Figueiredo foram: o Partido Democrático
Social (PDS), o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido
Popular  (PP),  o  Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB),  o  Partido  Democrático
Trabalhista (PDT) e o Partido dos Trabalhadores (PT).

C22
O  MDB,  que  realizava  a  tímida  oposição  durante  os  governos  militares,
transformou-se em Partido do Movimento Democrático brasileiro (PMDB). 

C23

A abertura  política  permitiu  o  surgimento de um movimento político  em 1983,
congregando partidos políticos e  entidades civis,  na campanha pelas eleições
diretas para a Presidência da República, chamada “Diretas Já”, com a influência
dos novos atores sociais e políticos.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C25
Surgimento  do  Novo  sistema  político  brasileiro,  com  novos  atores  políticos  e
sociais e com pluripartidarismo em vigor.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C26
Os Governos Militares fizeram uma transição política por mais de 20 anos, tendo
a presença de somente dois partidos: ARENA e MDB, na maioria do período.

C27
Em  síntese,  ao  final  dos  Governos  Militares,  houve  uma  abertura  política,
preparando  o  País  para  uma  nova  fase,  com a  formação  de  novos  partidos
políticos e rumo à redemocratização.

C28

Como novos atores sociais e políticos, pode-se relacionar, entre outros, a Igreja,
os movimentos sociais (em particular os de luta pela terra), o sindicalismo rural –
Movimento Sem-Terra  (MST);  e urbano,  movimentos estudantis  e  movimentos
trabalhistas, além dos grupos ditos de minoria.

C29
Em  15  de  janeiro  de  1985,  foi  eleito  Tancredo  Neves  para  a  presidência,
prometendo  fundar  uma  Nova  República,  baseada  num  pacto  social  que
amenizasse as tensões entre os diversos segmentos da sociedade brasileira.

 C30 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)



4

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

Caracterizar  as  consequências  das  Guerras  Sino-japonesa  (1894-95)  e  Russo-japonesa  (1904-05)  que
contribuíram para a afirmação do Japão como potência mundial.

 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

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.

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
O Japão se militarizou entre o fim do Sec XIX e o começo do século XX, se
lançando em duas guerras: Sino-japonesa e Russo – japonesa.

C2

A Guerra Sino – japonesa ocorreu no ano de 1894 até 1895 e foi um conflito
entre o Japão e a China, que tinha como fundamentos o controle sob a Coreia,
que  possuía  grandes  reservas  minerais  de  carvão  e  ferro.  Esse  conflito
consagrou o Japão como vencedor.

C3
A Guerra Russo – japonesa ocorreu no ano de 1904 até 1905 e foi provocada
pela disputa entre os dois países em torno da Coreia e também terminou com a
vitória do Japão. 

C4
As duas guerras conduziram o Japão a potência mundial,  combinado com a
Restauração Meji.

C5
A  seguir,  serão  caracterizadas  as  consequências  das  duas  guerras
mencionadas,  que  contribuíram  para  a  afirmação  do  Japão  como  potência
mundial.

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

C7
a. As duas guerras marcaram o sucesso da modernização do país iniciado com
a Restauração Meiji. 

C8

b. O Tratado de paz em 1895 (o Tratado de Shimonoseki) fez da Coreia um
protetorado  Japonês,  e  obrigou  a  China  a  ceder  Taiwan,  a  Península  de
Liaodong, e as ilhas dos pescadores, bem como pagar uma indenização e até
mesmo abrir seus portos ao comércio Japonês. 

C9
c. Com a vitória na Guerra Sino-japonesa, o Japão reflete para os ocidentais o
seu poder, e isso o fez ser visto na Europa como uma potência. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C10
d.  O Japão,  vencedor da guerra  Sino-japonesa, ganhou o direito de ocupar
Porto Arthur. 

C11
e. A perseverança das ambições japonesas sobre a Coreia e as consequências
contra a Rússia terminam por levar à Guerra Russo-japonesa. 

C12
f. Foi com a vitória sobre os russos que todos começaram a olhar o Japão com
“novos olhos”. Com ela que todas as nações (europeias ou não) viram o Japão
como uma grande potência imperialista. 

C13
g.  A  Guerra  Russo-japonesa evidenciou  o  projeto  imperialista  do  Japão  no
começo do século XX, bem como a modernização que estava em vigor nesse
país.

C14
h.  A vitória  na Guerra  Sino-japonesa resultou  em uma onda de  entusiasmo
nacionalista,  que  muitos  políticos  japoneses  passaram  a  defender  novas
expansões territoriais japonesas sobre a China. 

C15

i.  O crescimento do nacionalismo no Japão resultou em novas invasões na
China  e  no  crescimento  da  rivalidade  com os  Estados  Unidos  da  América
(EUA),  o que causou a Guerra  do Pacífico (1941-1945) durante a Segunda
Guerra Mundial. 

C16
j. O crescente relacionamento do Japão com a outra jovem potência emergente
– os EUA.

C17
k. A renovação da Aliança Anglo-japonesa por um período de 10 anos. A Grã-
Bretanha  deu,  explicitamente,  “rédea  larga”  para  o  Japão  na  Coreia,
salvaguardando somente, para todas as nações, a possibilidade de comércio. 

C18
l. A guerra Russo-japonesa conduziu ao estabelecimento das alianças entre as
potências mundiais que se manteria até a eclosão da 1ª Guerra Mundial (I GM).

C19
m. O Japão passou a ser  considerado como um personagem relevante nas
questões geopolíticas do Extremo Oriente. 

C20 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)
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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


