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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

Estudar os fatores políticos, econômicos e psicossociais que influenciaram no processo de independência 
das colônias hispano-americanas. 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 180 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 15  

M02 Estudo do objeto correto. 20  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 05  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 05  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M06 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Desenvolvimento 

M07 Dividiu o todo em partes coerentes. 20  

M09 Atendeu à condicionante de tempo e espaço. 10  

M10 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito. 20  

M11 Elaborou as conclusões parciais. 20  

Conclusão 

M12 Retomou o tema central. 05  

M13 Síntese (idéias coerentes com as CP). 20  

M14 Atendimento à imposição do pedido. 20  

M15 Elaborou o parágrafo conclusivo. 05  

Subtotal - Método 180  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL:  300 (trezentos) escores 

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para idéias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para idéias complementares 

50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas* 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não constam 
do barema, devendo defini-las como essenciais ou complementares, e atribuir um valor a elas, no 
limite do estabelecido para “ idéias novas”  (somente computar se o aluno obtiver menos de 300 
escores e até esse limite). 

Introdução 

C01 Conformação do sistema colonial espanhol. 10  

Al nº 



C02 Periodização da questão. 03  

C03 Contextualização da situação das grandes potências mundiais. 02  

C04 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

Fatores Políticos 

C05 
Os ideais liberais introduzidos pela eclosão da Revolução Francesa ou 
trazidos por viajantes “criollos” que foram estudar na Europa, acenderam 
os desejos pela libertação das colônias. 

10 
 

C06 
A independência dos EUA, apoiada pela Espanha, além de disseminar os 
ideais de libertação, revelou a possibilidade de se conduzir, na América 
Hispânica, com o auxílio dos Estados Unidos, uma revolução vitoriosa. 

10 
 

 

C07 A elite “criolla” tornou-se uma liderança política entre os colonos na 
América Hispânica e fomentou os movimentos de independência. 

05  

C08 
A ocupação da Espanha por Napoleão e a imposição de José Bonaparte 
como Rei do país foram fatores que auxiliaram nas lutas de 
independência nas colônias da América Espanhola. 

02 
 

C09 
O respaldo de Napoleão aos insurretos, diante da impossibilidade de 
impor a autoridade de José Bonaparte nas colônias espanholas agravou 
as crises nacionalistas. 

03 
 

C10 

O desmoronamento do trono espanhol e a substituição do rei por uma 
Junta de Governo, não apoiada pela teoria do direito divino, criou 
oportunidade para o desencadeamento de movimentos 
emancipacionistas. 

02 

 

C11 As dissensões políticas na Espanha a impediam de tomar medidas 
eficazes para deter os movimentos revolucionários nas colônias. 

10  

C12 Doutrina Monroe que impedia o avanço Europeu em contraponto a 
independência das colônias da América Espanhola  

05  

C13 Novas idéias.   

Conclusão Parcial 

C14 Ideais revolucionários trazidos da independência dos EUA e Revolução 
Francesa. 

10  

C15 Aparecimento de uma elite colonial dominante (criolla) que fez oposição à 
metrópole. 

10  

C16 Falta de condições do governo espanhol de manter efetivo controle sobre 
suas colônias. 

10  

Fatores econômicos 

 
C17 

Nos últimos anos do século XVIII, impossibilitada de fornecer 
manufaturados à suas colônias, a Espanha abriu seus portos americanos 
às nações neutras, enfraquecendo o pacto colonial. 

10 
 

 
C18 

O monopólio comercial espanhol sacrificava o progresso econômico da 
colônia, empobrecendo o povo de modo geral, gerando grande 
insatisfação. 

05 
 

 
C19 

Os impostos extorsivos, em proveito da metrópole, determinavam uma 
exploração sistemática e ampla do trabalho do colono. 

10  

 
C20 

A entrada de idéias sobre liberdade de comércio, inspiradas 
particularmente pela propaganda das grandes potências exportadoras, 
fomentou idéias revolucionárias. 

02 
 

 
C21 

O crescente poderio econômico da Inglaterra e seus propósitos de criar 
um amplo mercado consumidor para seus produtos, levaram-na a 
fomentar insurreições nas colônias hispano-americanas. 

02 
 



 
C22 

O Tratado de Utrecht (1713) obrigava a Espanha a fazer concessões 
comerciais à Inglaterra e marcou o fim do monopólio espanhol sobre suas 
colônias na América. 

03 
 

 
C23 

O aumento do poder econômico dos “criollos” alavancou os ideais de 
libertação nas colônias espanholas. 

 
02 

 

 
C24 

A Revolução Industrial trouxe consigo uma maior oferta de produtos, junto 
com o aumento da liberdade comercial, favorecendo a emancipação 
colonial hispano-americana. 

10 
 

 
C25 

A ocorrência de grande repressão ao contrabando, com a aplicação de punições 
severas, desagradava os colonos, causando conflitos com a metrópole. 03  

 
C26 

A proibição das manufaturas coloniais e produção de artigos agrícolas, 
que concorressem com a produção metropolitana acirrou os ânimos e 
prejudicou o pacto comercial com a Espanha. 

 
10 

 

C27 Novas idéias.   

Conclusão Parcial 

C28 Grande pressão dos países exportadores, alavancados pela Revolução 
Industrial,  para a liberalização do comércio com as colônias espanholas. 

10  

C29 Excesso de taxação e grande repressão à produção de artigos coloniais. 10  

C30 Impossibilitada de fornecer manufaturados às suas colônias, a Espanha abriu 
seus portos americanos às nações neutras, enfraquecendo o pacto colonial. 

10  

Fatores psicossociais 

C31 
O exclusivismo, aos espanhóis de nascimento, no preenchimento dos 
cargos públicos, deixava a elite das colônias relegada ao plano 
secundário, ocasionando ressentimentos na América espanhola. 

05 
 

C32 O arbítrio e o desregramento de funcionários metropolitanos, muitas 
vezes em proveito próprio, agravavam a espoliação espanhola. 

05  

C33 Os privilégios concedidos aos espanhóis, em detrimento dos colonos, 
proporcionavam sentimentos anticolonialistas. 

10  

C34 

A desigualdade social provocava choques entre espanhóis, “criollos”, 
mestiços, mulatos, índios, negros escravos e entre estes e os zambos. 
Este regime de castas atiçava os ódios e formava um espírito difuso de 
revolta e independência. 

03 

 

C35 
O Surgimento de lideranças sociais nas colônias insuflava o 
amadurecimento da autodeterminação colonial. 10 

 

C36 
A existência do sentimento de propriedade de terra por parte dos colonos, 
agravado pela existência de nações indígenas fortes, ocasionaram a 
formação de um espírito nativista contra a dominação da metrópole. 

03 
 

C37 A grande dificuldade que a elite colonial possuía em ascender na escala 
social causava insatisfações com relação à metrópole. 

05  

C38 A influência das idéias iluministas nas colônias espanholas incutia nestes 
territórios forte sentimento autonomista. 

10  

C39 Novas idéias.   

Conclusão Parcial 

C40 Descontentamento da elite colonial com as regras metropolitanas. 10  

C41 Crescimento do sentimento de autodeterminação. 10  

C42 Formação de espírito nativista por parte dos colonos. 10  

C43 Conseqüências dos ideais Iluministas. 10  

Conclusão 



C44 Reflexos da Independência dos EUA e da Revolução Francesa nas 
colônias. 

10  

C45 A elite “criolla” tornou-se a líder entre os colonos na América Hispânica e 
fomentou os movimentos de independência. 

10  

C46 Perda do poder metropolitano sobre suas colônias. 10  

Subtotal – Conhecimento 300  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  120 escores 

ASPECTO Código ESPECIFICAÇÃO  

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00  

A2 Parcialmente compreensível. 05  
 
 

Coerência 
A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10  

B1 Pouco claro. 00  

B2 Falta de clareza em partes do texto. 15  Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 30  

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações 
inúteis. 00 

 

C2 Parcialmente objetivo. 05  
Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10  

D1 Pouco coeso. 00  

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 05  

D3 Emprego parcial dos conectivos. 15  
Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos 
conectivos. 30  

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10  

Subtotal – Expressão Escrita 120  

RESULTADO DA QUESTÃO 

GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00 

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO        , 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
Apresentar as causas políticas e econômicas do colapso ocorrido na antiga URSS no período de 1985 à 
1991. 
 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 80 escores 

Interpretação 



M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 05  

M02 Apresentar o objeto correto. 05  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 10  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 05  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M06 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Desenvolvimento 

M07 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M08 Atendeu à condicionante de tempo e espaço. 10  

M09 Ordenação pela relevância das idéias (SFC). 10  

M10 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito. 10  

Subtotal - Método 80  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores 

                                 170 (cento e setenta) escores atribuídos para idéias essenciais 
                                   70 (setenta) escores atribuídos para idéias complementares 
                                   50 (cinqüenta) escores atribuídos para idéias novas* 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes idéias que não constam 
do barema, devendo definí-las como essenciais ou complementares, e atribuir um valor a elas, no 
limite do estabelecido para “ idéias novas”  (somente computar se o aluno obtiver menos de 240 
escores e até esse limite). 

Introdução 

C01 Periodização da questão. 15  

C02 Início do governo de Mikhail Gorbachev. 15  

CO3 Início de um período de transformações no bloco soviético. 05  

C04 Novas idéias.   

Desenvolvimento 

a. Expressão do poder econômico 

C05 

Consciência das camadas tecnicamente competentes de que eram 
necessárias mudanças econômicas drásticas, tendo em vista a ineficiência 
e inflexibilidade do sistema produtivo, causando estagnação no modelo 
econômico soviético. 

15 

 

C06 Grande ônus econômico na manutenção de uma potência militar soviética. 15  

C07 Falta de preparo para realizar a transição de uma economia de comando 
de Estado centralizada, para o sistema de mercado. 

10  

C08 Falência das estatais soviéticas. 15  

C09 Dificuldade de adequar às regras econômicas mais flexíveis que tomaram 
conta do mundo nas décadas de 1970 e 1980. 

02  

C10 Lançamento da Perestroika com a intenção de flexibilizar a economia sem 
contar, no entanto, com uma sólida base econômica. 15  

C11 Novas Idéias. 05  

b. Expressão do poder político 



 

C12 Existência inicial de movimentos nacionais separatistas, sobretudo nas 
repúblicas bálticas, mas também na Ucrânia, na Armênia e na Georgia. 

05  

C13 Alto índice de corrupção da liderança do partido comunista. 05  

C14 Crise política na tentativa de reestruturação das Forças Armadas 
soviéticas. 

15  

C15 Aumento da dissidência ao regime comunista soviético. 02  

C16 Implantação de maior liberdade de expressão com a difusão da Glasnost. 15  

C17 Fortalecimento da crise soviética alimentada pelos conflitos das 
nacionalidades dentro da URSS. 05  

C18 Perda da capacidade política, nacional e internacional, da URSS. 02  

C19 Eclosão do colapso político com a convocação das novas assembléias 
democráticas. 

15  

C20 
A crise soviética, alimentada pelos conflitos das nacionalidades provocou 
um clima anárquico generalizado na URSS, proporcionando o 
agravamento no sentimento de independência das nações do bloco. 

05 
 

C21 Início da demanda popular pelo pluripartidarismo político. 05  

C22 
Agravamento dos conflitos internos na URSS com a eleição de 
democratas (Boris Yeltsin), além de políticos nacionalistas em várias 
outras repúblicas. 

05 
 

C23 Declaração, por parte de diversas repúblicas, de suas soberanias em 
relação ao governo central soviético. 15  

C24 
Tentativa de golpe de Estado, deixando Gorbachev com poucos poderes 
para impedir que as repúblicas, uma após a outra, fossem declarando 
suas independências. 

05 
 

C25 

Adoção de uma política externa sobre o leste europeu, entre 1988 e 1989, 
na qual houve uma progressiva retirada do exército soviético e a idéia de 
não-intervenção nas lutas pela libertação política dos países da Europa 
Oriental devido à redução do complexo industrial-militar soviético. 

05 

 

C26 

No 2º semestre de 1989 deixa de existir o poder comunista na Polônia, 
Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e República Democrática 
Alemã. Pouco depois, Iugoslávia e Albânia também deixaram de ser 
regimes comunistas. 

05 

 

C27 Reunificação da República Democrática Alemã à Alemanha Ocidental. 10  

C28 

A política soviética ao proporcionar maior liberdade de expressão e 
discussão, proporcionou o crescimento das críticas que ameaçavam 
passar de meros ataques ao Stalinismo, a reavaliações do próprio sistema 
comunista soviético. 

04 

 

C29 Proclamação da soberania russa no quadro da URSS. 05  

C30 Novas idéias.   

Subtotal - Conhecimento 240  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  80 escores 

Aspecto COD Especificação  

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00  

A2 Parcialmente compreensível. 05  

 
 

Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 10  



 
B1 Pouco claro. 00  

B2 Falta de clareza em partes do texto. 05  Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 10  

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações 
inúteis. 00  

C2 Parcialmente objetivo. 05  Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 10  

D1 Pouco coeso. 00  

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 05  

D3 Emprego parcial dos conectivos. 08  
Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos 
conectivos. 10  

Ortografia E1 10  

Pontuação E2 10  

Concordância E3 10  

Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10  

Subtotal – Expressão Escrita 80  

RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

RESULTADO FINAL 

VALOR DAS 
QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão: 6,00 600   

2ª Questão: 4,00 400   

GRAU FINAL DA AVALIAÇÃO  
 

Item Observações 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 


