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CPS
CP/ECEME - 2011

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Analisar o modelo de Colonização na América Espanhola, nos campos político e econômico, e os reflexos
deste modelo nos processos de independência das Colônias Espanholas na América.

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 10

M2 Delimitação do espaço geográfico. 5

M3 Delimitação no tempo. 5

M4
Ideias complementares

relacionadas com o
pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

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

M8 Elaboração das conclusões
parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 10

Não elaborou as conclusões parciais. 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação
do objeto
correto

M9 Divisão do todo em partes
coerentes.

Totalmente. 15
Mais da metade das partes está coerente com

o todo.
8

Menos da metade das partes está coerente com
o todo.

5

Divisão sem coerência. 0

M10 Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 8

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0

M11 Análise das ideias com
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 10
Mais da metade das ideias com ligação. 5

Menos da metade das ideias com ligação. 2
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 10

M13

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 10

 Aluno nº
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M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na
introdução ou no desenvolvimento. 10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento 2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20

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

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1
No século XV o ápice da crise do feudalismo, a ascensão da burguesia e a
centralização do Estado como solução da crise econômica. 10

C2 No  final  do  século  XV  e  início  do  século  XVI  a  expansão  Ultramarina
financiada pelo estado e pelo capital privado.

10

C3 A  formação  do  capitalismo  tendo  como  prática  o  mercantilismo  e  o
colonialismo.

10

C4  As colônias de Exploração e de Povoamento. 10

C5  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Algumas ideias

a. Político do século XVI ao XIX

C6 A  divisão  política  da  América  Espanhola  proporcionada  pela  Coroa
Espanhola: Vice-reinados;  audiências;  capitanias gerais e os “cabildos”. 

10

C7
A elite  política  e os  antagonismos  entre  espanhóis  nascidos  na  Europa
(“Chapetone”) e os nascidos na América (Criollos).

10

C8
O Domínio  dos  espanhóis  nascidos  na  Espanha  na  estrutura  do  poder
colonial.

10

C9
A  influência  do  “cabildo”  (“criollos”  com  maior  poder  econômico  da
localidade) e o surgimento das lideranças locais.

10

C10 A exclusão do povo na política interna da colônia. 10

C11 A Influência da Igreja nas resoluções do poder político da colônia. 10

C12 O Isolamento da colônia em função das regras da política do pacto colonial. 10

Conclusão Parcial

C13
Os  antagonismos  entre  “chapetones”  e   “criollos”  provocando  o
surgimento de uma elite política, de pouca afinidade com a metrópole,
contribuindo, posteriormente, para o processo de independência.

15

C14  Outras ideias julgadas pertinentes.
b. Econômico do século XVI ao XIX

C15 As formas de trabalho: “repartimiento” ; “encomienda” e “mita”. 10

C16 A questão da mão-de-obra indígena. 10

C17 Sistema de exploração da colônia baseada na mineração. 10
C18 Economia baseada no metalismo. 10
C19 A Crise no abastecimento de alimentos. 10

C20
A concentração das terras das colônias e o surgimento das “haciendas” e
da aristocracia rural.

10

C21 Ausência  de  trocas  econômicas  entre  os  Vice-reinos  e  as  Capitanias
Gerais.

10
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   C22 Exclusividade comercial entre a metrópole e a colônia. 10
C23 A Casa de Contratação. 10
C24 O Conselho das Índias. 10

                                            Conclusão Parcial

C25
O  surgimento  da  aristocracia  rural,  que  contribui  no  processo  de
emancipação política das colônias.

15

C26
Desgaste das relações comerciais entre a metrópole e a colônia em função
do pacto colonial, que favoreceu o processo de independência.

15

C27  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C28
Os  antagonismos  na  política  da  colônia  e  a  consequente  influência  no
processo de independência.

15

C29
A  extenuada  relação  política  e  econômica  da  metrópole  com  as  suas
colônias, como causa no processo de independência.

15

C30 O surgimento de uma forte aristocracia rural com tendências separatistas. 15

C31  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)

(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. 

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

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

10 (2)

(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.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 15
B3:  Texto suficientemente claro,  de fácil  entendimento
do leitor.

30 (2)

(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.

0 (1)

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

5

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

10 (2)

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

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

30 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

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

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar a  part ic ipação  do  Exército  Brasileiro  na  Guerra  da  Trípl ice  Al iança  durante  o
comando de Caxias (1866 – 1869),  destacando as ações deste Chefe Mil itar.

 1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 5

M2 Delimitação do espaço geográfico. 5
M3 Delimitação no  tempo. 5

M4

Ideias
complementares

relacionadas com o
pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15

M8

Atendimento da imposição da
servidão (justificativa das

ideias). 

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

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. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

M10 Justificativa das ideias com
ligação de causa e efeito.

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

  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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas
ideias

C1
Participação  efetiva  do  Exército  Brasileiro  (EB)  na  Guerra  da  Tríplice
Aliança, particularmente durante o período sob o comando de Caxias.

10

C2
Período da Guerra: 1864 a 1870; participantes: Brasil, Argentina, Uruguai
e Paraguai; Tratado da Tríplice Aliança (1º de maio de 1865).

10

C3 Causas  da  Guerra:  necessidade  do  Paraguai  de  acesso  ao  mar  para
facilitar  o comércio (expansionismo); crença paraguaia de que, desde a
época colonial, terras pertencentes ao Paraguai haviam sido espoliadas;
necessidade do Brasil  em manter  livre o trânsito  no Rio Paraguai  para
alcançar, por via fluvial, a província de Mato grosso.

5
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C4

Consequências  da  Guerra:  instabilidade  econômica  provocada  pelos
pesados  custos  da  campanha  militar;  contribuição  para  a  abolição  da
escravatura e para a implantação da República no Brasil; fortalecimento
das Instituições Militares.

5

C5 Atuação  decisiva  de  Caxias  na  Guerra,  planejando  e  organizando  as
forças.

10

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Algumas ideias

C7 Assunção de Caxias  como Comandante de todo o efetivo brasileiro em
operações no Paraguai (forças de terra e mar) – novembro de 1866.

15

C8  Caxias reorganizou hospitais e depósitos. 15

C9 Caxias adquiriu cavalos e mulas, a fim de proporcionar maior mobilidade
ao Exército.

15

C10 Caxias intensificou as instruções de quadros e da tropa, principalmente,
combate e serviço em campanha.

10

C11 Caxias atentou para as Comunicações: construção de instalações elétricas
e emprego de balões para a observação.

15

C12
Caxias preocupou-se com a disciplina e o moral da tropa: organização de
teatros, de casas de diversões, de Igrejas e estruturação de uma Chefia
de Polícia.

15

C13 2ª Batalha de Tuiuti (3 de novembro 1867) – paraguaios repelidos. 10

C14 Manobra de Humaitá ( 25 de julho de 1868). 10

C15
Caxias  como Comandante  soube  empregar  adequadamente  as  forças,
distinguindo as manobras de caçadores e artilheiros  e as  de  cavalaria,
destacando-se como maior Chefe militar da Tríplice Aliança.

15

C16 Manobra do Piquissiri. 10

C17 Construção da Estrada do Chaco (27 de outubro de 1868). 15

C18 Conquista da Ponte de Itororó(dezembro de 1868): ressalta-se a liderança
de Caxias.

15

C19 Combate no arroio Avaí (dezembro de 1868). 10

C20 Combate em Lomas Valentinas (dezembro de 1868) 10

C21 Combate em Angostura (30 de dezembro de 1868). 10

C22 Ocupação de Assunção por Caxias (5 de janeiro de 1869). 10

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
ESCO-

RES
ESC

ALUNO
(3)

(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. 

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

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

10 (2)

(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.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 5
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento
do leitor.

10 (2)
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(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. 0 (1)

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto. 5

C3:  É objetivo,  com linguagem direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 10 (2)

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

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

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 10 (4)
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 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO  FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


