
CPS 
CP/ECEME – 2008 

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
HISTÓRIA 

 
1ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

Estudar  o papel do índio na formação da nacionalidade brasileira, concluindo  sobre sua participação 
na estruturação territorial, étnica e econômica do País, iniciada durante sua colonização. 

 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 120 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 20  

M02 Estudo do objeto correto. 20  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 05  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 02  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 05  

M06 Ligação com o desenvolvimento. 05  

Desenvolvimento 

M07 Dividiu o todo em partes coerentes. 10  

M08 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à 
condicionante da servidão. 

10 
 

M09 Atendeu à condicionante de tempo e espaço. 03  

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

M11 Elaborou as conclusões parciais. 05  

Conclusão 

M12 Retomou o tema central. 05  

M13 Síntese (idéias coerentes com as CP). 10  

M14 Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão). 05  

M15 Elaborou o parágrafo conclusivo. 05  

Subtotal - Método 120  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL:  200 (duzentos) escores 

160 (cento e sessenta) escores atribuídos para idéi as essenciais 
40 (quarenta) escores atribuídos para idéias comple mentares 

30 (trinta) 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 200 escores e até 
esse limite). 

Introdução 

C01 Periodização da colonização do Brasil. 06  

C02 Caracterização da população indígena que vivia em solo brasileiro. 08  



C03 Ligação com o desenvolvimento. 08  

C04 Novas idéias. 06  

Desenvolvimento 

                                                                a. Formação territorial 

C05 
O nomadismo indígena, produzido pela necessidade fundamental de 
subsistência fez do índio, o grande desbravador brasileiro, 
aproveitando-se do terreno e dos cursos d'água para tal objetivo. 

08 
 

C06 

O indígena brasileiro possuía grande noção de espaço, o que propiciou ao 
colonizador português, a obtenção de informações sobre o terreno, além de 
técnicas de mobilidade, contribuindo sobremaneira para a expansão 
geográfica efetiva a ocupação gradativa do território brasileiro. 

08 

 

C07 

O índio desempenhou papel importante por intermédio da sua cultura 
na exteriorização de seus mitos. Ao utilizar como adornos metais 
como o ouro,despertou no português, ávido de riquezas, a idéia de 
constituir expedições exploradoras, que efetivadas, desbravaram o 
interior do território brasileiro na busca do precioso metal. 

07 

 

C08 

O índio contribuiu efetivamente para a ocupação do território 
brasileiro. O português, ao fixar a população indígena tornando-a 
sedentária, conseguiu estabelecer o processo de colonização no 
espaço geográfico brasileiro, em regiões de seu interesse. 

07 

 

C09 
O indígena auxiliou os portugueses nas demarcações de terras e na 
defesa contra invasores externos (particularmente ingleses, franceses 
e holandeses), na faixa litorânea do Brasil. 

08 
 

 Novas Idéias   

Conclusão Parcial 

C10 
O indígena foi componente importante para a efetiva ocupação do 
território colonial, auxiliando o português a desbravar e descobrir 
novas áreas no Brasil. 

08 
 

C11 O índio auxiliou as tropas portuguesas nos reconhecimentos, defesa e 
ocupação da colônia. 08 

 

b. Formação étnica 

C12 
A aliança formada por algumas tribos e o colonizador português 
produziu intensa miscigenação na colônia, acelerada pela falta de 
colonos do sexo feminino, oriundas de Portugal. 

08 
 

C13 
O povo indígena contribuiu de forma considerável na formação 
brasileira e pôde ser notada nos hábitos e costumes incorporados às 
diversas etnias que compõem o Brasil. 

07 
 

C14 A presença do índio, do negro e do branco produziu ampla e intensa 
miscigenação, que caracterizou e diferenciou as regiões brasileiras. 

08 
 

 Novas Idéias   

Conclusão Parcial  

C15 O índio participou de forma marcante na formação étnica do povo 
brasileiro, principalmente por intermédio de intensa miscigenação. 

08 
 

C16 A presença do povo indígena, juntamente com os negros e brancos, 
permitiu a caracterização das diversas regiões brasileiras. 

08 
 

c. Formação econômica  

C17 
Os índios contribuíram para o desenvolvimento agrícola do Brasil 
colonial, como mão-de-obra escrava conseguida, basicamente, por 
intermédio de Bandeiras preadoras de índios. 

08 
 

C18 

Por suas características, a população indígena mostrou-se não muito 
adequada ao trabalho agrícola. Portanto, para desenvolver sua 
produção, teve o colonizador que lançar mão, gradualmente, da 
importação de mão-de-obra escrava negra. 

08 

 



C19 
Os indígenas, notadamente na região amazônica, após o processo de 
catequização pelos jesuítas, auxiliaram na procura de especiarias no 
seio da floresta, como a pimenta,  o cravo e a noz moscada. 

07 
 

C20 
Os indígenas tiveram grande expressão no desenvolvimento da 
pecuária colonial, onde encontraram uma ocupação mais de acordo 
com suas tendências nômades e individualistas. 

08 
 

 Novas Idéias   

Conclusão Parcial  

C21 O indígena teve participação marcante no desenvolvimento da 
agricultura e pecuária na época do Brasil colonial. 

08 
 

C22 Por sua pouca vocação para o trabalho agrícola sedentário, o 
indígena provocou, aos poucos, sua substituição pelo escravo negro. 

08 
 

Conclusão 

C23 

O nomadismo indígena, produzido pela necessidade fundamental de 
subsistência, fez deste vetor o grande desbravador brasileiro, 
aproveitando-se do conhecimento do terreno e dos cursos d'água 
para tal objetivo. 

08 

 

C24 
O indígena auxiliou os portugueses nas demarcações de terras e na 
defesa das mesmas, principalmente os Tupi-guaranis, grandes aliados 
das tropas colonizadoras.  

08 
 

C25 
A aliança formada por algumas tribos e o colonizador português 
produziu intensa miscigenação na colônia, agravada pela falta de 
pessoas do sexo feminino, oriundos de Portugal. 

08 
 

C26 
Os índios contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e 
pecuária no Brasil colonial, como mão-de-obra escrava conseguida, 
basicamente, por intermédio de Bandeiras preadoras de índios. 

08 
 

 Novas Idéias   

Subtotal – Conhecimento 200  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  120 escores 

ASPECTO Código ESPECIFICAÇÃO  

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00  

A2 Parcialmente compreensível. 03  
 
 

Coerência 
A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão.  05  

B1 Pouco claro. 00  

B2 Falta de clareza em partes do texto. 03  Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 05  

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

 

C2 Parcialmente objetivo. 03  
Objetividade 

C3 Objetivo. Linguagem direta. Precisão. 05  

D1 Pouco coeso. 00  

D2 Emprego inadequado dos conectivos. 03  

D3 Emprego parcial dos conectivos. 04  
Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado 
dos conectivos. 05 

 



 
Ortografia E1 15  

Pontuação E2 15  

Concordância E3 15  

Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

15  

Subtotal – Expressão Escrita 80  

RESULTADO DA QUESTÃO 

GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,00 

GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO        , 

 
2ª QUESTÃO (Valor 3,0) 

Apresentar  os fatos que marcaram a participação militar no período de 1822 a 1840, destacando  
aquelas que contribuíram para a abdicação de D Pedro I. 
 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 80 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 10  

M02 Apresentar o objeto correto. 10  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 10  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 10  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 10  

M06 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Desenvolvimento 

M07 Ordenação pela relevância das idéias (SFC). 10  

M08 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito. 15  

Subtotal - Método 85  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL: 145 (cento e quarenta e cinco) escores 

                                 90 (noventa) escor es atribuídos para idéias essenciais 
                                   55 (cinquenta e cinco) escores atribuídos para idéias complementare s 
                                   35 (trinta e cin co) 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 co mplementares, 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 Caracterização do período. 15  

C02 Formação do Exército Brasileiro, que nasceu ao proclamar sua 
independência da organização castrense portuguesa. 

15 
 

Desenvolvimento 

C03 Expulsão das Forças portuguesas, comandadas pelo Brigadeiro Madeira, 
da Bahia, em 1823. 07 

 

C04 
 Vitória das Forças brasileiras, em 1823, sobre as tropas do Maj João José 
da Cunha Fidié, comandante das Armas da Província do Piauí e leal a 
Portugal, que propiciou a integração do Nordeste à Pátria independente. 

08 
 



C05 
Derrota, na Cisplatina, das tropas fiéis à Coroa portuguesa, comandadas 
pelo General Álvaro da Costa, que significou a queda do último baluarte 
colonial português em terras americanas. 

08 
 

C06 Dissolução da Confederação do Equador, de origem republicana, pelas 
tropas do Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, em 1824.  

08 
 

C07 

Dissolução da Assembléia Constituinte, realizada por D. Pedro e apoiada 
pelo Exército. Destaque-se  que o prestígio do Imperador, perante suas 
tropas ficou abalado pela ocorrência do fato considerado, contribuindo 
negativamente para a condução de seu Reinado. 

15 

 

C08 

Participação de tropas brasileiras na Guerra da Cisplatina na qual, por 
intermediação da Inglaterra, a Argentina e o Brasil assinaram, em agosto 
de 1828, um acordo de paz, pelo qual reconheciam a independência da 
República da Banda Oriental do Uruguai. Pode-se destacar que o referido 
conflito foi impopular e que seu desfecho trouxe grande decepção à 
Nação, incluindo os militares, desgastando a imagem de D Pedro e 
contribuindo para o fim do 1º Reinado. 

15 

 

C09 
Durante o ato de abdicação de D Pedro, destaca-se  a presença do 
Exército, que foi fundamental condutor do processo, caracterizado no 
apoio do Batalhão do Imperador à causa. 

15 
 

C10 h. Participação do Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Comandante das 
Armas, como integrante das Regências Trinas Provisória e Permanente. 08 

 

C11 
i. Improvisação do Batalhão dos Oficiais-Soldados Voluntários da Pátria, O 
Batalhão Sagrado, com mais de 400 oficiais de todas as patentes, para 
dominar a rebelião iniciada pela Divisão Militar de Polícia da Corte. 

08 
 

C12 Tropas legais levaram à rendição, uma Unidade da Marinha, amotinada na 
ilha das Cobras. 

08 
 

C13 Participação militar nas pacificações da Cabanagem, da Sabinada, da 
Balaiada e da Guerra dos Farrapos. 

15 
 

Subtotal - Conhecimento 145  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  80 escores 

Aspecto COD Especificação  

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00  

A2 Parcialmente compreensível. 03  

 
 

Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 05  

B1 Pouco claro. 00  

B2 Falta de clareza em partes do texto. 03  Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 05  

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 

Retirar um escore por erro. 

10  



Concordância E3 10  

Regência E4 10  

Subtotal – Expressão Escrita 70  

RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 300 3,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
3ª QUESTÃO (Valor 3,0) 

Caracterizar os principais fatores que formaram a crise árabe-israelense no Oriente Médio. 
 

Item ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Obs 

MÉTODO 
TOTAL: 80 escores 

Interpretação 

M01 Compreensão do nível de desempenho exigido. 10  

M02 Apresentar o objeto correto. 10  

Introdução 

M03 Abordagem da idéia central. 10  

M04 Delimitação do tema no espaço e no tempo. 10  

M05 Não antecipação de parte do desenvolvimento. 10  

M06 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Desenvolvimento 

M07 Ordenação pela relevância das idéias (SFC). 10  

M08 Explicou as idéias com ligação de causa e efeito. 15  

Subtotal - Método 85  

CONHECIMENTO (Algumas idéias) 
TOTAL: 145 (cento e quarenta e cinco) escores 

                                 90 (noventa) escor es atribuídos para idéias essenciais 
                                   55 (cinquenta e cinco) escores atribuídos para idéias complementare s 
                                   35 (trinta e cin co) 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 Partilha da região entre França e Inglaterra após a 1ª GM. 15  

C02 Crescente migração judia para a região da Palestina. 15  

 Novas Idéias   

Desenvolvimento 

a. Criação do Estado de Israel 

C03 

A proclamação do Estado de Israel, em 1948, provocou, de imediato, uma 
primeira guerra árabe-israelense. Cerca de 2/3 dos árabes da palestina 
fugiram ou foram expulsos dos territórios que ficaram sob controle judaico, 
formando uma grande massa de refugiados e fonte permanente de 
tensão: a Questão Palestina. 

15 

 

b. Vitória dos israelenses nas guerras contra os ár abes 



C04 
Em 1956, o Egito nacionalizou o canal de Suez, provocando um ataque 
israelense, auxiliado por França e Inglaterra. O desfecho do conflito impôs 
como derrotada a força egípcia, aumentando os antagonismos. 

05 
 

C05 
Em 1967 ocorreu a Guerra dos Seis Dias, na qual Israel atacou Egito, a 
Síria e a Jordânia, numa ofensiva que lhe permitiu conquistar vasto 
território, inclusive o controle de Jerusalém. 

05 
 

C06 

Em 1973, durante o feriado judeu do Yom Kippur, Egito e Síria realizaram 
uma ofensiva surpresa que encontrou um fulminante contra-ataque por 
parte de Israel. A demonstração da superioridade das forças israelenses 
frente aos países árabes marca, ainda hoje, as relações conflituosas na 
região. 

05 

 

C07 Em 1980, uma lei de Israel declarou Jerusalém como Capital eterna e 
indivisível de Israel. Este fato corroborou com o atual impasse na região. 

05 
 

C08 

A guerra de 1982 ocorreu com a invasão do Líbano por tropas israelenses, 
apoiadas pelas milícias cristãs. O conflito se encerrou com o 
estabelecimento de uma frágil paz, sob a proteção da Síria, que 
consolidou seu domínio sobre o Líbano e fomentou incursões ao território 
israelense, servindo de estopim permanente para a crise na região. 

10 

 

c. Anexações territoriais israelenses  

C09 

Ao final da Guerra dos Seis Dias, Israel conquistou toda a península do 
Sinai, até o Canal de Suez, Gaza,Cisjordânia, Jerusalém e as Colinas de 
Golan da Síria. A expansão do Estado israelense tem sido fonte 
permanente de conflitos na região. 

15 

 

C10 Com a expansão territorial de Israel, começaram a crescer os 
assentamentos judeus em território árabe acirrando os ânimos locais. 

05 
 

C11 
Estando Israel, por sua expansão, controlando grande parte dos recursos hídricos, 
como é o caso da Cisjordânia que possui 1/3 da água potável da região, a 
população árabe se vê completamente dependente do Governo de Israel. 

05 
 

d. Incapacidade da ONU de controlar os beligerantes . 

C12 

Tendo em vista que a ONU e seu Conselho de Segurança são 
dependentes das vontades das grandes potências, principalmente EUA e 
Rússia, que por sua vez possuem diversos interesses na região, decisões 
que poderiam apaziguar os ânimos na região são postergadas. 

05 

 

e. Criação de organismos árabe-palestinos de luta c ontra Israel  

C13 

A criação de milícias armadas contra Israel, como é o caso do Hamas, do 
Hezbollah, do Fatah e do o Jihad Islâmico entre outros, tornou a região 
sujeita a conflitos constantes. Estes movimentos de rebelião palestina são 
conhecidos como Intifada, tendo início em 1987. 

15 

 

f. Não-Reconhecimento do Estado israelense por part e árabe  

C14 
Tem sido constante o entrave nas negociações de paz quando se fala no 
reconhecimento, por parte dos árabes do Estado de Israel. Alguns grupos 
como o Hamas além de não reconhecer Israel, pregam por sua destruição. 

15 
 

g. Falta de entendimento entre Israel e Autoridade Nacional Palestina  

C15 
Devido ao grande número de reivindicações de ambos os lados, além das 
pressões internas também sofridas pelos contendores, as resoluções, as 
vezes acordadas não perduram por longo tempo. 

10 
 

 Novas Idéias   

Subtotal - Conhecimento 145  

EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL:  80 escores 

Aspecto COD Especificação  



 

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00  

A2 Parcialmente compreensível. 03  

 
 

Coerência 

A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 05  

B1 Pouco claro. 00  

B2 Falta de clareza em partes do texto. 03  Clareza 

B3 Claro. Fácil entendimento. 05  

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 70  

RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 300 3,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

RESULTADO FINAL 

VALOR DAS 
QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRÁU OBTIDO 

1ª Questão: 4,00 400   

2ª Questão: 3,00 300   

3ª Questão: 3,00 300   

GRAU FINAL DA AVALIAÇÃO  

 
Item Observações 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


