
CP/CAEM/2004 – 3ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

1ª QUESTÃO – ( 6,0 )

Estudar, com base na evolução política e militar, o período republicano 
brasileiro, concluindo sobre as razões para a manutenção de uma república 
federativa e presidencialista no País.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 40
02 Estudo do objeto correto 30
03 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão 20

Introdução
04 Abordagem da idéia central 05
05 Delimitação do tema no espaço e no tempo 05
06 Outras idéias complementares 05
07 Não antecipação de parte do desenvolvimento 05
08 Ligação com o Desenvolvimento 05

Desenvolvimento
09 Dividiu o todo em partes coerentes 05
10 Elaborou as conclusões parciais 10
11 Atendeu à condicionante  de tempo e espaço 05

12 Durante o Desenvolvimento preparou o atendimento à 
condicionante da servidão 05

13 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 05
Conclusão

14 Retomou o tema central 05

15 Síntese ( idéias coerentes com as CP e respaldadas no 
desenvolvimento ) 05

16 Abordagem de aspectos desenvolvidos ( lógica ) 05
17 Elaborou o parágrafo conclusivo 05

Subtotal Método 165
Conhecimento (algumas idéias)

Desenvolvimento
18 Implantação e consolidação da República 15
19 Constituição de 1891 15
20 Campanhas de Canudos e Contestado 15
21 Política dos governadores de São Paulo e de Minas Gerais 15
22 Tenentismo e ciclo revolucionário de 1922 a 1930 15
23 Surgimento do MCB no Brasil 15
24 Coluna Prestes 15
25 Ciclo revolucionário de 1930 e 1932 15
26 Intentona Comunista 15
27 Estado Novo – Constituição de 1937 15
28 Deposição de Vargas 15



29 Período político conturbado 15
30 Constituição de 1946 e papel dos militares 15
31 Experiência Parlamentarista de 1961 15
32 Revolução de 31/03/ 1964 e Constituição de 1968 15
33 O período revolucionário: 1964 a 1985 15
34 Constituição de 1988 15
35 Abertura Política 15
36 Décadas de 80 e 90 15
37 Neo – socialismo dos anos de FHC 15
38 Os dias atuais de LULA 15
39 Outras idéias (somente computar se o aluno colocou menos de 21 idéias ) 15 Por idéia

Subtotal Conhecimento 315
Expressão Escrita

A1 00
A2 08
A3 15
B1 00
B2 08
B3 15
C1 00
C2 08
C3 15
D1 00
D2 05
D3 10
D4 15

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido

E1 15
E2 15
E3 15
E4 15

Subtotal Expressão escrita 120
GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,0

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

A  luz  da  doutrina  de  um  movimento  revolucionário,  apresentar  as 
causas políticas, econômicas e sociais que podem levar ao seu surgimento 
na atualidade na América do Sul.

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc 
obtidos

Método
Interpretação

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 25
02 Mostrar o objeto correto 15

Introdução

03 Abordagem da idéia central, delimitação do tema no espaço e no 
tempo 10

04 Outras idéias complementares 10
05 Ligação com o Desenvolvimento 10



Desenvolvimento
06 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento 10
07 Ordenação no tempo e no espaço 10
08 Mostrou as idéias com ligação de causa e efeito 10

Subtotal Método 100
Desenvolvimento (algumas idéias)

Causas Políticas
09 Ideologias políticas praticadas são antagônicas 10
10 Existência de antagonismos latentes no seio da população 10
11 Governos comprometidos com movimentos revolucionários 10

12 Pluralidade de Partidos Políticos ligados aos movimentos 
contestatórios 10

13 Ligação de líderes políticos com movimentos guerrilheiros 10
14 Existência de um poder paralelo contrário ao poder instituído legal 10
15 Desarmonia entre os poderes( instabilidade política ) 10

Causas Econômicas
16 Instabilidade monetária e financeira 10
17 Extrema pobreza e concentração exagerada de renda 10
18 Industrialização incipiente 10
19 Extrema dependência de venda de matérias-primas para o exterior 10
20 Favorecimento de elite econômica e 10
21 Altos índices de desemprego 10
22 Infra- estrutura de desenvolvimento e nível tecnológico atrasados 10

Causas Sociais
23 Inadequação na distribuição de terras 10
24 Rápido e exagerado crescimento populacional 10
25 Baixo IDH 10
26 Alto índice de analfabetismo 10
27 Graves diferenças étnicas, religiosas, etc. 10
28 Falta de assistência social e de saúde 10
29 Desarmonia entre as classes sociais 10
30 Separação radical entre elite e massa popular 10

31 Outras idéias(somente computar se o aluno colocar menos de 22 
idéias)

10 por 
idéia

Subtotal Conhecimento 220
Expressão Escrita

A1 00
A2 05
A3 10
B1 00
B2 05
B3 10
C1 00
C2 05
C3 10
D1 00
D2 05
D3 08
D4 10

Tirar 1(um) 
escore por 

erro cometido

E1 10
E2 10
E3 10
E4 10

Subtotal Expressão escrita 80



GRAU BRUTO MÁXIMO 400 Valor 4,0
GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO

Valor máximo das questões Grau bruto da questão 
(escores)

Grau obtido na 
questão (escores)

Grau final (nota)

1ª Questão – 6,0 600
2ª Questão – 4,0 400

Grau final

Ficha de Observações

ÍTEM OBSERVAÇÕES
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