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PEP 2020 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Comparar a  Revolução  Constitucionalista  (1932)  com  a  Revolta  do  Contestado  (1912-1916),  utilizando  os
seguintes fatores de comparação: Ambientação, Objetivo Político, Capacidade de Comando (Liderança) e Estrutura Militar
(Organização).

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  o  l      v  i  m      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

Comparação dos objetos
obedecendo aos mesmos

referenciais (fatores de
comparação).

Totalmente.
Empregou mais da metade dos referenciais

corretamente.
Empregou menos da metade dos referenciais corretamente.

Não empregou os referenciais corretamente.

M11
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.

M12

Comparação 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

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)
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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
As Revoltas do Contestado e Constitucionalista, dentre outras, foram movimentos
internos que confrontaram o Governo Federal no contexto da Primeira República e
início da Era Vargas.

C2

A Revolta do Contestado aconteceu no sul do País, entre os estados do Paraná e
de  Santa  Catarina  no  período  de  1912  a  1916,  enquanto  que  a  Revolução
Constitucionalista ocorreu em 1932, no estado de São Paulo com duração de 4
meses.

C3
Período de constantes revoluções internas que agitaram o País nas expressões
política, econômica, social e militar.

C4
A  seguir,  serão  comparadas  a  Revolta  do  Contestado  e  a  Revolução
Constitucionalista.

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  
(55% a 70%)

Algumas Ideias

a. A Revolta do Contestado

1) Ambientação

C6

A construção da estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul, com apoio
dos  coronéis  (grandes  proprietários  rurais  com  força  política)  da  região  e  do
governo. Milhares de famílias de camponeses perderam suas terras, gerando muito
desemprego entre os camponeses da região, contribuindo para revolta.

2) Objetivo político

C7
Forças Legais: acordo de limites da área contestada entre os estados do Paraná e
de Santa Catarina; e o fim do movimento insurrecional do Contestado.

C8
Revoltosos: clamaram ao governo atenção para a região por melhores condições
socioeconômicas (miséria, desemprego, violência e injustiça social).

3) Capacidade de Comando (liderança)

C9
Forças Legais: observa-se o general Setembrino de Carvalho como principal líder,
levando-se em conta a vitória alcançada com a sua expedição.

C10
Revoltosos: chefes espirituais – Os monges João Maria e José Maria exerceram
certa liderança na região do Contestado, influenciando a população desassistida e
insatisfeita com os problemas socioeconômicos surgidos na área.

4) Estrutura militar (organização)

C11
Forças  legais:  inicialmente  forças  estaduais  de  Santa  Catarina  e  do  Paraná,
evoluindo para tropas do Exército enviadas pelo Presidente da República. 

C12
Revoltosos: os fanáticos não tinham organização militar, nem instrução, atuavam de
forma desordenada, sem planejamento e armamento adequados. 

Conclusão Parcial

C13
A Revolta do Contestado mostrou as vulnerabilidades operacionais e logísticas  do
Exército Brasileiro e a falta de prioridade do poder central nas regiões distantes da
capital (ausência do Estado).

b. A Revolução Constitucionalista 

1) Ambientação

C14
Desgaste pela nomeação do “tenente” João Alberto – interventor em São Paulo –
fato que desgostou os paulistas (empresários, políticos e militares), ansiosos por
uma nova constituição. 

C15
Nomeação do general reformado Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso e ainda,
o  assassinato  de  quatro  jovens  estudantes  da  Legião  Revolucionária  (MMDC),
dando razões para a insatisfação dos revoltosos.

2) Objetivo político

C16
Governo:  enfraquecimento  do  movimento  constitucionalista  que  partia  de  4
direções.

C17
Revoltosos: derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e convocação uma
Assembleia Nacional Constituinte.

3) Capacidade de Comando (liderança)

C18
Forças do Governo: o general Góis Monteiro (Exército) esteve à frente de todas as
ações, atuando em todas as frentes, devido ao seu planejamento.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Algumas Ideias

C19 Forças constitucionalistas: coronel Euclides Figueiredo (Ch da 2ª Região Militar).

4) Estrutura militar (organização)

C20

Forças governistas: no vale do Paraíba atuava o destacamento do Exército Leste,
comando do general Góis Monteiro; destacamento valor brigada na frente de Minas
Gerais  até  o  rio  Paraná,  comandado  pelo  general  F.  J.  Pinheiro;  frente  mato-
grossense:  destacamentos;  frente  paranaense:  destacamentos;  frente  costeira:
divisão  naval,  com  aviação  própria  e  aviação  do  Exército  em  apoio  às  forças
governistas, obtiveram superioridade aérea.

C21

Tropas  constitucionalistas:  no  vale  do  Paraíba:  Divisão  de  Infantaria  em
Operações(2ªDIO); Destacamentos; frente Minas: elementos de Força Pública; Na
frente  com  Mato  Grosso:  um  esquadrão  e  uma  Bateria  de  artilharia;  na  frente
paranaense: na frente costeira: defesa de Santos por meio do Forte Itaipu, e uma
guarnição do 6º BCP e mais duas Cias Inf, do 5º e 6º RI.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23
O movimento não teve apoio esperado dos revoltosos e foi sufocado pelas forças
governistas.

c. Comparação

1) Ambientação

C24
Os motivos da Revolta do Contestado foram sociais e geográficos, enquanto que na
Revolução Constitucionalista a motivação foi política (nova constituição).

2) Objetivo político

C25
No Contestado, o objetivo político era debelar a liderança religiosa do monge José
Maria  e  definir  a  configuração  geográfica  da  região,  enquanto  que  na
Constitucionalista era a elaboração de uma nova Carta Magna para o País.

3) Capacidade de Comando(Liderança)

C26
No Contestado, presença de lideranças militares em função das expedições, com
destaque para o general Setembrino de Carvalho. Na Constitucionalista, prevaleceu
a Unidade de Comando do general Góis Monteiro.

4) Estrutura militar (organização)

C27

No Contestado, as forças legais no início eram tropas estaduais e evoluíram para
tropas  federais  (expedições).  Na  Constitucionalista,  as  tropas  federais  foram
empregadas  durante  todo  o  confronto,  inclusive  com  apoio  da  Marinha  e  da
Aviação.

C28
Os revoltosos no Contestado eram desorganizados, sem instrução e armamentos
adequados.  Na  Constitucionalista,  os  oposicionistas  tinham  pequeno  apoio  de
tropas federais, porém sem continuidade.

Conclusão Parcial

C29
As duas revoltas mostraram problemas distintos quanto às suas causas e foram
debeladas pelas forças governistas.

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C31
A  Revolução  Constitucionalista  e  Revolta  do  Contestado  foram  levantes  que
serviram para  apontar  vulnerabilidades  e  insatisfações  da  população quanto  às
expressões social, geográfica e política.

C32
Em síntese,  por  ação do Governo Central foram afastadas as possibilidades de
instabilidade política e social.

C33
As revoltas comparadas serviram para dar maturidade política e social ao Estado
Brasileiro, mostrando as deficiências dos respectivos governos à época.

C34
O êxito das forças legais nos dois  conflitos serviu para manter  a estabilidade e
unidade do País, apesar da grande dimensão geográfica do Brasil.

C35  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: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz.

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,  ilógico
ou  contraditório  devido  à  inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora  fragmentado, com  má  articulação de  ideias.  Há
contradições que não dificultam a compreensão, coerência
e lógica global, mas registram dificuldade de compreensão
localizada.
A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições, no qual todas as ideias apresentadas são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do  pensamento, facilita  a pronta  percepção  e
jamais obriga o leitor a retornar para entender
melhor alguma parte. 

B1:  Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil  entendimento do
leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do pensamento. O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,
usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade).  O exagero  da  objetividade leva  ao
laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto.
C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes  do
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a
coesão  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.
 E3: Concordância.
 E4: Regência.

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 ações da Política Externa Brasileira (PEB) dos Governos da Segunda República (1945-1964).

 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

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.

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 Política Externa Brasileira (PEB) tem como importantes objetivos nas relações
internacionais, a busca por acordos ou parcerias que auxiliem na promoção do
desenvolvimento nacional. 

C2
A Segunda República foi o período da história do Brasil que teve início em 1945,
com o  fim  da  Era  Vargas,  e  que  foi  finalizado  em 1964,  com o  começo  dos
governos militares.

C3
Os principais presidentes durante esse período foram Eurico Gaspar Dutra (1946-
1951),  Getúlio  Vargas  (1951-1954),  Juscelino  Kubitschek  (1956-1961)  e  João
Goulart (1961-1964).

C4 A seguir, serão apresentadas as ações da PEB nos períodos de 1945-1964.

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

As ações da PEB 

C6
A “Imposição do alinhamento” foi uma das formas para a assimilação da ideologia
liberal ao alinhamento com os Estados Unidos da América (EUA). 

C7
A Visita ao Brasil do chefe do Estado-Maior do Exército norte-americano Dwight
Eisenhower, em 1948, no governo Dutra, confirmando a aproximação dos EUA
com o Brasil.

C8
A Organização dos Estados Americanos (OEA), que institucionalizou o sistema
interamericano e, consequentemente, consolidou o poder dos Estados Unidos no
continente, em 1948, no governo Dutra.

C9
Assimilação plena dos princípios liberais que passavam a orientar a nova ordem
econômica ocidental, a partir do governo. 

C10

Barganha nacionalista: esse conceito traduz o esforço associado à nacionalização
da política doméstica brasileira nas eleições de 1950 no sentido de implementar
uma política externa menos alinhada (mais autonomista) por meio da qual mais
recompensas fossem angariadas. 

C11
O acompanhamento  da  orientação norte-americana e  a oposição às  iniciativas
soviéticas ou de seus satélites.

C12
O  Tratado  Interamericano  de  Assistência  Recíproca  (TIAR),  que  implicou  a
incorporação do Brasil ao sistema de segurança coletiva regional.

C13
O  impacto  da  Guerra  da  Coreia  sobre  a  política  externa  brasileira  foi  o
recrudescimento da “imposição do alinhamento”, pois o Brasil votou a favor dos
EUA na ONU.

C14
A assinatura de acordo Brasil - EUA, em 15 de agosto de 1952, se inseriu nas
negociações sobre a participação do Brasil no conflito coreano. 

C15
A questão do ingresso da República Popular da China na ONU, o Brasil seguiu o
voto norte-americano, que se opôs a essa possibilidade.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C16

A Operação Pan-americana (OPA) representou uma estratégia de sensibilizar os
Estados Unidos para a problemática do subdesenvolvimento brasileiro e regional,
com  vistas  a  que  houvesse  um  redirecionamento  dos  investimentos  norte-
americanos para o Brasil.

C17
A Política Externa Independente (PEI) incentivou às exportações brasileiras para
todos os países, inclusive socialistas.

C18
Defesa do Direito Internacional,  da autodeterminação e da não-intervenção nos
assuntos internos dos outros países.

C19
Política  da  paz,  desarmamento  e  coexistência  pacífica  nas  Relações
Internacionais;

C20 Apoio à descolonização completa de todos os territórios ainda submetidos.

C21 Formulação autônoma de planos nacionais de desenvolvimento de ajuda externa. 

C22
Retorno das relações diplomáticas com a URSS e com outros países do leste
europeu.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico
ou  contraditório  devido à  inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.
A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora  fragmentado, com má articulação de ideias.  Há
contradições que não dificultam a compreensão, coerência
e lógica global, mas registram dificuldade de compreensão
localizada.
A3:  Desenvolvimento compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições,  no qual  todas  as ideias apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do  pensamento, facilita  a pronta  percepção  e
jamais obriga o leitor a retornar para entender
melhor alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela economia
verbal,  sem prejuízo da eficácia da comunicação
do pensamento. O bom texto vai direto ao ponto,
desenvolve-se de  maneira  sóbria  e retilínea e
evita divagações inúteis, muitas vezes propositais
(expediente infantil, usado para aumentar o texto
sem lhe  conferir  qualidade).  O  exagero  da
objetividade leva ao laconismo, comprometendo a
clareza, ou redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto.
C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam a
coesão  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.
 E3: Concordância.
 E4: Regência.

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


