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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 
 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
 Analisar os ciclos do Pau-Brasil (século XVI), da Cana-de-Açúcar (séculos XVI – XVIII) e do Ouro (século 
XVIII), no campo econômico, concluindo sobre a importância destes ciclos nas relações Metrópole-Colônia. 

 

 1. MÉTODO 
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 10  

M2 Delimitação do espaço. 5  

M3 Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  
M4 Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  

M5 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 10  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 20  

De forma dedutiva. 20 

Limitando-se a resumir. 10 

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais. 0 

 

Totalmente. 10 
Digressão de até 3 ideias. 5 M9 

Atendimento das 
condicionantes do 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias. 0 

 

Totalmente. 10 
Até 3 incidências sem ligação. 5 M10 Análise das ideias com 

ligação de causa e efeito. 
Mais de 3 incidências sem ligação. 0 

 

Totalmente. 10 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Divisão do todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
0 

 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M12                                 Retomada da ideia central. 10  

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10 
Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-se a 

resumir. 5 M13 

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese. 0 

 

M14 Atendimento à imposição do problema. 10  

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

10 

Na conclusão, pelo menos uma das ideias não 
tem suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5 

 
 

M15 

 
Conclusão apenas 

sob aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). Na conclusão, mais de uma ideia não tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 

0 

 

 
Conclusão 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20  

Aluno Nº 
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Subtotal – MÉTODO 180  

 

2. CONHECIMENTO 
TOTAL: 300 (trezentos) escores 

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C1 Descobrimento e estabelecimento da empresa colonial portuguesa no Brasil. 10  

C2 Ciclos econômicos do Brasil Colônia. 10  

C3 Aspectos da relação Metrópole-Colônia (Pacto Colonial). 10  

 
 

Introdução 
 

Algumas ideias 
C4 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 a. Ciclo do Pau-Brasil   

C5 Delimitação temporal do ciclo (século XVI). 5  

C6 Pau-Brasil e seu corante (“brasilina”), cobiçado pela indústria têxtil 
europeia no século XV. 5  

C7 O envio de expedições da metrópole para povoar a colônia e 
estabelecer feitorias. 

10  

C8 As incursões piratas francesas e as expedições guarda-costas de 
Portugal para coibir as ações de piratas e corsários na colônia. 10  

C9 A larga exploração da madeira e esgotamento das matas litorâneas, 
gerando um “nomadismo” que impedia a fixação dos colonos na terra. 10  

C10 A utilização de mão-de-obra indígena e a sua escravização. 10  

C11 A decadência do pau-brasil na economia colonial. 10  

 Conclusão Parcial   

C12 O Ciclo do Pau-Brasil e o povoamento da colônia. 10  

 b. Ciclo da Cana-de-Açúcar   

C13 Delimitação temporal do ciclo (séculos XVI-XVIII). 5  

C14 A crescente demanda europeia por açúcar no século XVI. 5  

C15 A América Portuguesa, maior produtora mundial de açúcar no século XVI. 5  

C16 A Escravidão Africana como meio de obtenção de mão-de-obra para a 
indústria açucareira. 10  

C17 A intensificação da colonização com o empreendimento canavieiro. 10  

C18 
O Nordeste brasileiro, região estratégica pela proximidade com a Europa e 
dotado de condições favoráveis de terreno e clima para o cultivo da cana-de-
açúcar, recebeu o foco das atenções da Metrópole portuguesa. 

10  

C19 As invasões holandesas e a busca pelo controle da produção do açúcar. 10  

C20 A produção de açúcar nas Antilhas competindo com o açúcar brasileiro. 10  

C21 A decadência do açúcar na economia colonial. 10  

 Conclusão Parcial   

C22 O ciclo da cana-de-açúcar e a efetiva integração da colônia a 
economia do Império Colonial Português. 10  

 c. Ciclo do Ouro (século XVIII)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C23 Delimitação temporal do ciclo (século XVIII). 5  
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C24 A descoberta do ouro em Minas Gerais. 5  

C25 A onda migratória que se seguiu à descoberta do ouro. 5  

C26 
A descoberta das jazidas de diamantes e o controle direto da Coroa 
sobre a exploração e produção no “Distrito Diamantino”. 

10  

C27 
A tentativa da Coroa de obter controle sobre a região aurífera, com a 
criação de uma grande máquina burocrática e pesados impostos. 

10  

C28 A importância do ouro na economia portuguesa e a compensação da 
deficitária balança comercial lusa com os ingleses. 10  

C29 A decadência econômica do Nordeste e a ascensão do Centro-Sul em 
função do ciclo do ouro. 

10  

C30 A cidade do Rio de Janeiro, porto de escoamento do ouro de Minas e 
sua ascensão a capital da colônia. 10  

C31 A decadência do ciclo do ouro. 10  

 Conclusão Parcial   

C32 O ciclo do ouro e a tentativa de controle da Metrópole sobre a 
produção e a exploração na região. 10  

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C34 Os ciclos e a economia colonial. 10  

C35 As mudanças na relação Metrópole-Colônia. 10  

C36 A transformação da colônia e seu povo devido aos ciclos. 10  

 
Conclusão 

 
Algumas ideias 

C37 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal - CONHECIMENTO 300  

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 
A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

0(1) 
 

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. 

5 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e  
sem contradições, no qual todas as  ideias 
apresentadas  são  desenvolvidas, proporcionando leitura 
fluente. 

10(2) 

 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

0(1) 
 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 15  

(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.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 
30(2) 

 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis 
na (quase) totalidade do texto. 

0(1) 
 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto. 

5 
 

(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.  

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

10(2) 
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D1: Inobservância total dos 
elementos que efetuam a coesão 
intraparágrafos e/ou interparágrafos. 
Pouco coeso. 

0(1) 

 

D2: Emprego inadequado dos 
elementos da coesão. 

10 
 

D3: Empregou parcialmente os 
elementos coesivos. 

20 
 

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

D4: Emprego correto e diversificado 
dos elementos coesivos, gerando 
texto coeso. 

30(2) 
 

E1: Ortografia. 10 (4)  
E2: Pontuação. 10 (4)  
E3: Concordância. 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência. 10 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120  

OBS:  (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do 
item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro. 
 

RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 
  Apresentar as ações empreendidas na América Portuguesa, no período de 1580 a 1640, que resultaram 
na expansão territorial da colônia portuguesa e na implantação de bases físicas que viriam a permitir a defesa da 
Amazônia, destacando os feitos do capitão Pedro Teixeira. 
 
1. MÉTODO 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-

RES 
ESC/AL

UNO 

M1 Abordagem da ideia central. 5  
M2 Delimitação do espaço. 5  

M3 Delimitação no 
tempo. 

5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5   

M4 
Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  
M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15  
Em todas as premissas. 15 

Não apresentou até 3 premissas. 5 

 
Desenvolvimento 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M8 

Apresentação das 
premissas segundo as 
condicionantes (ligação 

de causa e efeito) Não apresentou mais de 3 premissas. 0 
 

      Todas 15 
4 5 
3 3 
2 2 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 
 

Identificação das 
premissas. 

1 1 

 

Subtotal – MÉTODO 80 
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2. CONHECIMENTO 
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores 

- 170 (cento e setenta) escores atribuídos para ideias essenciais 
- 70 (setenta) escores atribuídos para ideias complementares 

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C1 A União Ibérica (1580-1640): preservação da administração lusa na colônia. 20  

C2 Amazônia como foco de interesses de holandeses, franceses e ingleses. 20  

C3 O Capitão Pedro Teixeira. 20  

C4 Bandeirantes: exploração e conhecimento do interior. 10  

 
Introdução 

 
Algumas 

ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C6 O esforço português na manutenção da posse da terra.  10  

C7 
Fundação do Forte do Presépio originando a Cidade de Belém, pólo 
de expansão e conquista da Amazônia. 

20 
 

C8 
Expedição de Pero Domingues, percorrendo partes das bacias do 
Araguaia e do Tocantins. 

10 
 

C9 
Ação de Pedro Teixeira no combate aos ingleses e holandeses, 
derrotando-os e demolindo os fortes constantemente levantados ao 
longo do rio Amazonas. 

20 
 

C10 
Reconhecimento, por Pedro Teixeira, da via de acesso fluvial que 
demandava a Quito. 20 

 

C11 
Abertura, por Pedro Teixeira, de caminho terrestre ligando o Pará ao 
Maranhão. 

10 
 

C12 
Aprisionamento, por Pero Domingues, de 3000 silvícolas, que tinham 
ligação com franceses. 

10 
 

C13 Busca por informações das riquezas da flora amazônica: “drogas do sertão”. 10  

C14 O sistema de fortificações portuguesas na região. 10  

C15 O enfrentamento aos índios. 10  

C16 Ação dos Bandeirantes no desbravamento do interior do país.  10  

C17 Fundação, pelos Bandeirantes, de vários povoados. 10  

C18 Ação dos Bandeirantes de barrar o avanço da colonização espanhola. 10  

C19 Ação dos missionários na catequese e na civilização dos índios. 10  

 
 
Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 
 

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

 
 3. EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 
A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

0 (1) 
 

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. 

5 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e  
sem contradições, no qual todas as  ideias 
apresentadas são  desenvolvidas, proporcionando 
leitura fluente. 

10 (2) 
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B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

0(1) 
 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do 
texto. 

5 
 

(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.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil 

entendimento do leitor. 
10(2) 

 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis 
na (quase) totalidade do texto. 

0(1) 
 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas 
partes do texto. 

5 
 

(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.  

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

10(2) 

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  
a coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco 
coeso. 

0(1) 
 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8  

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

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

10(2)  

E1: Ortografia. 10(4)  
E2: Pontuação. 104)  
E3: Concordância. 10(4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência. 10(4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80 
 

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do 
item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro. 
 

RESULTADO DA QUESTÃO 

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 

RESULTADO FINAL 

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,0 600   

2ª Questão – 4,0 400   

TOTAL – 10,0 1000   

 
OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


