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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 HISTÓRIA

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

 ["A História da partilha da África não se resume à história de um único tratado – A Conferência de Berlim     (1884-1885) –  
mas a uma era de tratados, na qual a diplomacia operou como negociadora..."].
 (BARBOSA, Elaine Senise. Conferência de Berlim (1884-1885). In MAGNOLI,Demétrio (org). História da Paz, 2008. p. 176)

Com base na citação acima,  analisar o  período identificado como "Corrida Colonial no continente africano", 
delimitado por dois eventos balizadores: A descoberta do lago Niassa, no interior da África, pelo explorador inglês David 
Livingstone (1858) e o estabelecimento do Protetorado sobre o Marrocos (1912), e que teve por referência a Conferência 
de Berlim (1884-1885). 

   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  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 3
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

8

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8 Elaboração das conclusões 
parciais.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 5

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. 20
Mais da metade das partes está coerente com

o todo.
10

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. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

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

M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

Aluno N°
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C  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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). 15

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. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, 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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1

 O período da história africana conhecido como “corrida colonial” identificou a 
ocupação progressiva da África, por Estados europeus, na busca de acesso ao 
interior do continente. Essa “corrida” visou maior interesse econômico e político 
desses Estados (1858-1912).

10

C2
 A partir do século VIII, com a expansão do Islã pelo Norte e Oriente da África, 
os  escravos  obtidos  em guerra  de conversão (jihad)  ou mero apresamento 
comercial tornaram-se mercadoria da extensa rede de trocas árabe. 

5

C3  Com as Grandes Navegações a exploração costeira da África revelou produtos 
comerciais como o ouro e o mais lucrativo de todos, o tráfico de escravos.

5

C4
 Portugueses, holandeses, ingleses e franceses estabeleceram “feitorias” 
na costa africana, até cerca de 1875, com o intuito de obter grande lucro 
com o mercado de escravos. 

10

C5

 Foi com desempenho de missionários  e exploradores que o continente 
começou efetivamente a ser rasgado. Sob o argumento de “salvar almas 
dos selvagens”, escondeu-se a ideia da conquista do continente africano 
pela Europa.

5

C6
 Desde o fim do século XVIII e de forma crescente no século XIX, a procura 
por grandes eixos de penetração, particularmente os rios que iam do litoral 
para o interior, impulsionou a exploração do continente africano.

10

C7  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  
(55% a 70%)

Ideias

a. Período  compreendido  entre  a  descoberta  do  lago  Niassa,  no 
interior da África, pelo explorador inglês David Livingstone (1858)  e a 
Conferência de Berlim (1884-1885).

C8

Exploradores ingleses como Cecil Rhodes, que amealhou fortuna com ouro 
e diamante da África do Sul, e chegou a ter uma colônia com seu nome 
(Rodésia),  e  Richard  Burton  e  John  Speke,  descobridores  dos  lagos 
Tanganica e Vitória, em 1860, deram início a exploração inglesa na África.

5

C9

O  mais  célebre  dos  exploradores,  David  Livingstone,  penetrou  no 
continente  africano,  indo  de  Angola  à  Moçambique,  descobriu  o  lago 
Niassa(1858)  e,  atingiu  posteriormente  o  lago Tanganica,  em 1871,  que 
também foi explorado por Henry Stanley.

5

C10 Portugal,  mais  antigo  Estado europeu baseado em solo  africano,  reivindicou as 
terras  ao  Norte  da  foz  do  rio  Congo  (Cabinda),  além  de  suas  “possessões” 
históricas,  Angola  e  Moçambique,  onde  ocuparam  cidades,  construíram fortes  e 
desenvolveram um comércio regular entre 1869 e 1875.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

C11

Em  1876,  o  rei  da  Bélgica  Leopoldo  II  realizou  uma  Conferência 
Internacional de Geografia, a título de “abrir a civilização aos africanos”, na 
intenção  de  controlar  a  região  do  rio  Congo,  fundou  a  Associação 
Internacional Africana (AIA) e o Comitê de Estudos do Alto Congo (CEAC), 
em 1878 a fim de “civilizar  e os  nativos e combater  a escravidão”.  Seu 
objetivo era garantir para si um império ultramarino no continente africano.

10

C12
As incursões inglesas pela África renderam seus primeiros frutos, a partir 
de 1885, com a descoberta de cobre na Rodésia e de ouro na república 
Bôer do Transvaal (África do Sul).

5

C13

Para  garantir  apoio  britânico  contra  as  pretensões  francesas,  Portugal 
assinou um tratado com a Inglaterra, em 1884, sobre as fronteiras entre 
Moçambique  e  as  terras  ocupadas  pelos  bôeres  e  britânicos.  Em  troca 
recebeu  reconhecimento  de  seus  direitos  soberanos  sobre  as  terras  ao 
Norte e ao Sul dos rios do estuário do Congo. 

5

C14

Em  1884,  Bismarck  determinou  que  exploradores  alemães  assinassem 
tratados de cessão de soberania nas áreas do Togo, Camarões e Sudoeste 
africano. Formulou declaração segundo a qual todo o Sudoeste desde o rio 
Orange ao rio Cunene foi declarado protetorado alemão, o que demonstrou 
o interesse tácito da Alemanha sobre o território africano.

3

C15

Os organizadores da Conferência decidiram aplicar aos dois rios (Congo e 
Níger)  as  mesmas  regras  estabelecidas  em  Viena  (1815),  para  a 
navegação  do  rio  Danúbio,  na  Europa.  Foram  participantes  Alemanha, 
França, Grã-Bretanha, Bélgica, Portugal,  Itália, Espanha, Áustria-Hungria, 
Países Baixos,  Dinamarca,  Rússia,Suécia e Noruega,  além dos Estados 
Unidos da América e do Império Turco-Otomano.

3

C16

A França, que já governava a Argélia desde de 1830 recebeu, como consequência 
do acordo de 1878, após a guerra Russo-Turca, por influência de Bismark, a região 
da Tunísia. Em 1883 foi  assinada a Convenção de La Marsa que estabeleceu o 
regime de protetorado.  A França perdeu seu tradicional  espaço de influência no 
Egito para a Inglaterra.

2

C17

Com  o  estabelecimento  do  protetorado  francês  na  Tunísia  (1881),  a 
ocupação do Egito (1882)  e a sujeição do Marrocos à França (1912),  o 
continente africano foi quase completamente dividido, ficando de fora da 
partilha apenas a Libéria, a Etiópia e a república Bôer, na África do Sul.

5

C18

Após a extinção oficial do tráfico de escravos, aqueles libertados pelos EUA 
foram relocados na nova colônia  da  Libéria,  em terras  adquiridas  pelos 
americanos na região de Serra Leoa. Os ingleses fundaram em Serra Leoa 
a  cidade  de  Freetown  com  a  finalidade  de  devolver  à  África  escravos 
apreendidos em navios negreiros. A França fundou a cidade de Libreville, 
no Gabão, com o mesmo objetivo. 

5

C19

A evangelização disseminada no continente africano visou a conversão dos 
africanos ao cristianismo e aos valores da cultura europeia.  A pregação 
contrária a uma série de ritos locais contribuiu para minar a influência  de 
seitas tradicionais africanas. 

3

C20

A escolha  do  caráter  fenotípico  cor  da  pele  serviu  para  destacar  as 
diferenças  culturais  e  uma  aparente  carência  de  evolução.  Nessa 
consideração os povos de pele clara justificaram o processo de aculturação 
desses povos da África e legitimaram, assim, o processo de colonização.  

2

C21 A Espanha ocupou a região do Rio do Ouro e do Marrocos Espanhol. 2

Conclusão Parcial

C22
Os  missionários  foram  os  primeiros  a  defender  a  efetiva  ocupação  do 
território  africano,  particularmente  para  combater  o  tráfico  de  escravos. 
Essa preocupação acabou por legitimar uma nova expansão colonial.

10

C23

A Conferência de Berlim realizada nos anos de 1884/1885, por sugestão de 
Portugal  e  iniciativa  do  Chanceler  alemão  Bismarck,  teve  por  objetivo 
estabelecer regras de ocupação do território africano, com a participação de 
13 países europeus, do Império Turco-Otomano e dos Estados Unidos da 
América. 

15

C24 Outras ideias julgadas pertinentes

b. Período compreendido entre a Conferência de Berlim (1884-1885) 
e o estabelecimento do Protetorado sobre o Marrocos (1912).
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C25

Os  principais  objetivos  da  Conferência  de  Berlim  foram  assegurar  as 
vantagens de livre navegação e livre comércio sobre os dois principais rios 
africanos que desaguam no Atlântico, o Níger e o Congo e, regulamentar 
novas ocupações de territórios africanos, em particular na costa Ocidental 
do continente. 

10

C26

Após  a  Conferência  de  Berlim,  vários  tratados  bilaterais  ocorreram, 
demarcando  fronteiras  até  depois  da  I  GM,  para  acertar  detalhes  da 
partilha.  Foi  o  caso  do  tratado  anglo-alemão  de  1885  que  definia 
determinadas regiões da África como “zona de intervenção” da Inglaterra e 
da Alemanha.

5

C27
O  tratado  anglo-alemão  de  1886  definiu  Zanzibar  como  da  esfera  de 
influência  inglesa,  que  perdeu  o  monopólio  sobre  a  África  Oriental  que 
passou a ter influência política alemã.

5

C28

Pelo  tratado  de  1887  a  Inglaterra  devolveu  à  Alemanha  a  ilha  de 
Heligolândia (controla a saída para o mar do Norte pelo canal de Kiel) e 
recebeu em troca os territórios do Quênia, de Uganda e Zanzibar. Passou a 
ilha de Madagáscar para área de influência francesa.

5

C29
O tratado anglo-português, de 1891, reconheceu a influência portuguesa 
em  Angola  e  Moçambique  e  delimitou  a  ingerência  britânica  na  África 
Central.

5

C30

De maior relevância foi o tratado celebrado entre o Estado Livre do Congo 
com o Reino Unido, tornando esse território africano limitado, definindo os 
territórios franceses e o vale do Nilo, colocado sob a esfera inglesa pelos 
tratados de 1890, 1891 e 1893 com a Alemanha.

3

C31
Os acordos na África Ocidental, em 1890, de aceitação da linha Say-Barrwa 
e o da Convenção do Níger, em 1898, encerrou a partilha entre França e 
Reino Unido nesta região.

2

C32
A Convenção Anglo-Francesa de 1889 regulamentou a questão do Egito, e 
a Paz de Vereeniging, de 1902, terminou com a questão anglo-bôer,  na 
África do Sul. 

5

C33
A reafirmação do poder britânico sobre o Nilo levou a França direcionar 
ações para ocupar a região do Marrocos, o que ocorreu em 1912, após 
disputa com a Alemanha.

5

C34

No Sudão, após a Batalha de Cartum (na qual os ingleses foram derrotados 
pelo movimento islâmico mahadista, 1884-1885), o incidente de Fachada só 
terminou  com  o  acordo  de  1889  entre  ingleses  e  franceses.  Foram 
demarcadas as zonas de influência de cada país,  a partir  do divisor  de 
águas da bacia do Alto Nilo e o lago Chade,  encerrando a disputa pela 
África Equatorial Francesa.

5

C35

Na Etiópia,  Melenik  II,  após  refundar  Adis-Abeba  (Nova  Flor)  em  1887, 
derrotou os Italianos na Batalha de Dogali.  A Itália voltou-se para o Mar 
Vermelho  estabelecendo  os  protetorados  sobre  a  Eritreia  (1890)  e  a 
Somália (1891).

5

C36
A Conferência de Berlim favoreceu o objetivo do rei da Bélgica Leopoldo II 
em criar o Estado Livre do Congo, para a exploração pessoal.

5

Conclusão Parcial

C37
A partir  da  Conferência  de  Berlim,  a  corrida  ao  continente  africano  foi 
acelerada,  e  foi  por  meio  da  qual  que  quase  todo  o  espaço  recortado 
ganhou um mapa para ser explorado e submetido a controle.

10

C38

O conceito  geral  do  problema das explorações  embutiu  os  objetivos  de 
controlar os principais cursos dos rios e, em consequência, o fornecimento 
dos  produtos  de  suas  circunvizinhanças,  e  de  estabelecer  tratados 
diplomáticos com os principais chefes africanos, em particular nas regiões 
das bacias do Níger e do Congo.

5

C39
Os  conflitos  de  interesse  levaram  os  colonizadores  a  assinar  inúmeros 
tratados e acordos com a intenção de solucionar as disputas territoriais não 
resolvidas no final da Conferência de Berlim.

5

C40  Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C41

A questão  da  ”corrida  colonial”  e  a  “partilha  da  África”  não  estão  restritas  à 
Conferência de Berlim. É necessário avaliar também outros tratados assinados na 
mesma época  a fim de compreender como se delinearam os espaços coloniais 
traçados  pelos  Estados  europeus  e,  por  extensão,  as  fronteiras  da  África 
contemporânea.

15

C42

Tratada a partilha europeia, a conquista da África significou repor o protagonismo 
europeu no momento em que foram traçadas as modernas fronteiras do continente 
na Conferência de Berlim (1884-1885). Nesse sentido, a conferência é o grande 
marco na expansão do processo de “roedura” do continente iniciado por volta de 
1430 com a entrada dos portugueses na África. 

20

C43

O grande motivo, expresso no final da conferência, em que se decidiu estabelecer a 
livre navegação e o livre comércio nas bacias do Congo e do Níger, foi o objetivo 
estratégico  da  Inglaterra  de  dominar  do  Cabo  ao  Cairo.  Objetivo  esse  que  foi 
obstaculizado por  outros  países europeu, na África Central  e  pelos Bôeres,  seu 
grande obstáculo na África Austral.

10

C44

A carta geopolítica da África ficou basicamente pronta, boa parte das fronteiras foi 
conservada, no seu conjunto, até os dias atuais (imutabilidade das fronteiras). Com 
isso  foram  desconsiderados  os  direitos  dos  povos  africanos  e  as  suas 
especificidades históricas, religiosas e linguísticas. 

15

C45

Depois, no período entre guerras (I e II GM), atribuiu-se à Conferência de Berlim a 
adoção da proposta alemã de “zona de influência”, que dava à potência baseada na 
costa o direito de estender seu poder para o interior sem que isso implicasse uma 
ocupação efetiva.

15

C46

Todos esses fatos indicam uma convergência de interesses econômicos e políticos 
em  torno  do  continente  africano  abrangendo  o  estabelecimento  de  pontos  de 
ocupação com a assinatura  de inúmeros  tratados  com os potentados  africanos, 
tornando-os presas fáceis para o colonialismo europeu em fins do século XIX. A 
verdadeira divisão da África ocorreu após a Conferência de Berlim através de novos 
tratados entre as potências europeias.

15

C47 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.

10

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

20 (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. 10
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 
do leitor.

25 (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.

10

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

20 (2)



6

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

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a 
coesão  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos. 
Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

15 (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.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO (600 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

“O conflito deflagrado na Região Sul do Brasil, conhecido como “A Guerra do Contestado” (1912-1916), pode ser enquadrado no grupo  
dos movimentos sociais ocorridos no campo que combinaram conteúdo religioso com reivindicação social, tendo sido combatidos por  
tropas federais e estaduais”. (FAUSTO, Boris. História do Brasil.11ª ed. São Paulo: EDUSP, 2003).

         Justificar a assertiva acima.

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  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição 
da  servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa). 

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. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10 Justificativa das ideias com 
ligação de causa e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

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

                  - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, 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  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1
A Guerra do Contestado envolveu as forças do Exército,  forças policiais  e 
“vaqueanos”  contra  o  movimento  social  de  sertanejos  em  área  limítrofe 
contestada pelos atuais estados do Paraná e de Santa Catarina.

10

C2

A região do Contestado tinha como limites: ao norte, os rios Iguaçu e Negro; a 
oeste, os rios Peperiguaçu e Santo Antônio (na fronteira argentina); ao sul, os 
rios Pelotas e Uruguai; e a leste, os limites provisórios, na época entre os dois 
estados.

5

C3 A Guerra do Contestado se desenvolveu na região entre 1912 e 1916. 5

C4 Movimento de reivindicação social rural, influenciado pelo fanatismo religioso. 5

C5
Houve  o  emprego  de  tropas  federais  e  estaduais  para  combater  o 
movimento. 

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C7
As condições sociais dos habitantes da região do Contestado contribuíram 
para a manifestação de forte tensão política e social.

15

C8
Expulsão  de  moradores  que  residiam  dentro  da  área  de  concessão  à 
empresa Brazil Railway, responsável pela construção da ferrovia que tinha 
por objetivo ligar São Paulo a Porto Alegre.

10

C9
O movimento contou com trabalhadores que ficaram desempregados ao fim 
da construção da linha férrea que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul.

10

C10
A  aquisição  de  terras  por  uma  subsidiária  da  Brazil  Railway para  a 
instalação de uma grande madeireira provocou a expulsão de camponeses 
e moradores.

10

C11
O  movimento  se  desenvolveu  nas  terras  do  Contestado,  as  quais  eram 
controladas pelos  “coronéis”, grandes proprietários e produtores de erva mate.

10

C12
A participação  dos  sertanejos  era  limitada  pela  estrutura  de  dominação 
conhecida como coronelismo.

10

C13 A reivindicação pela posse da terra por parte dos adeptos ao movimento. 15

C14
Os rebeldes se estabeleceram em localidades procurando não se submeter ao 
controle das autoridades e das oligarquias.

15

C15 O movimento social  envolveu sertanejos motivados por uma “santa religião”,  a qual 
trazia a esperança por terras e de liberdade do jugo dos coronéis sertanejos. 20

C16
Os  rebeldes  adotaram  medidas  como  a  proibição  do  comércio,  a 
condenação  dos  que  desrespeitassem  as  normas  da  irmandade  e  a 
emprego de saques para tender às necessidades da irmandade.

10

C17
A atuação de rezadores e curandeiros os quais ofereciam conselhos, rezas 
e curas era comum na região do Contestado.

10

C18
A organização social com cunho religioso proclamava o igualitarismo e a 
fraternidade.

10

C19
O “monge”  José  Maria  foi  o  inicializador  do  movimento  social,  liderou  o 
primeiro grupo de rebeldes e após sua morte intensificou-se o misticismo, a 
crença de seu regresso e a exaltação religiosa.

20

C20
A força policial de Santa Catarina conseguiu dissolver o acampamento dos 
fanáticos e os seguidores do monge José Maria se retiraram do povoado de 
Taquaruçu, no município de Curitibanos, no ano de 1912.

5

C21 Ao serem expulsos, os  seguidores do monge José Maria se transferiram 
para Irani, município de Palmas, Estado do Paraná.

5
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C22

O governo do Paraná enviou destacamento policial e militar para expulsar 
os  seguidores  de  José  Maria.  Durante  a  ação  vieram  a  falecer  o  líder 
religioso e o Comandante do Regimento de Segurança Pública do Paraná, o 
coronel comissionado João Gualberto, o qual comandava a repressão.

5

C23

O emprego  de  tropas  do  Exército  sediadas  nos  Estados  do  Paraná  foi 
determinado pelo Ministro da Guerra Gen Div Vespasiano Gonçalves no ano 
de  1912,  sendo  este  emprego  realizado  conjuntamente  com  as  forças 
policiais e “vaqueanos”. 

10

C24

As  expedições  conduzidas  pelo  Exército  nos  anos  de  1912  e  1913 
denotaram a falta de mapas da região, o desconhecimento do terreno, as 
comunicações precárias e o frágil apoio logístico o que provocou uma série 
de reveses contra as tropas legalistas.

5

C25

As  ações  do  Exército  passaram  a  serem  mais  bem  planejadas  e 
organizadas  nos  anos  de  1914  a  1916,  após  a  nomeação  do  General 
Setembrino de Carvalho pelo Presidente da República como Comandante 
das Forças Operacionais no Contestado, no mês de setembro de 1914.

5

C26

Em  1914,  as  tropas  federais  e  estaduais  obtiveram  êxito  no  ataque  à 
Taquaruçu. Os rebeldes sobreviventes seguiram para Caraguatá, Perdizes 
Grandes ou Perdizinhas.

5

C27

Nos  anos  de  1915  e  1916  ocorreram  combates  entre  o  Exército  e  os 
rebeldes,  com  destruição  dos  seus  redutos,  tendo  a  manobra  de  Cerco 
constante do Plano de Operações elaborado pelo  General Setembrino de 
Carvalho sido cumprida com êxito, apesar das dificuldades enfrentadas.

5

C28 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, o que deve ser evitado.

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. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor.

15 (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.

10

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

15 (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 dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos de 
um mesmo tópico (SFC). 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)
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(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 5 (4)
E4: Regência. 5 (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


