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CPS
CP/ECEME – 2013

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA
                                                                                   

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

E s t u d a r  o  p r o c e s s o  d e  e x p a n s ã o  t e r r i t o r i a l  d o  B r a s i l ,  r e a l i z a d o  p e l a s 
E n t r a d a s  e  B a n d e i r a s ,  d u r a n t e  o  p e r í o d o  c o l o n i a l  ( 1 5 0 0 - 1 8 2 0 ) .

   1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂM ETRO 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

PARÂM ETRO 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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos 
os itens em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de 
destacar as ideias essenciais.

5

Não elaborou as conclusões parciais 0

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

Identificação 
do objeto 
correto

M9
Divisão do 

todo em partes 
coerentes.

Totalmente. 20
Mais da metade das partes está coerente como 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

Estudo 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

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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

M13
Elaboração do resumo, 

reforçando as 
conclusões parciais.

Com as ideias essenciais. 10
Elaborou parcialmente com as 

ideias essenciais.
5

Não elaborou o resumo ou elaborou de 
maneira incorreta.

0

M14 Atendimento à imposição do problema  (novos conhecimentos). 15

 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. 10

Subtotal – MÉTODO 180

   2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                             - 300 (trezentos) esco res atribuídos para ideias constantes do barema
  - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias n ovas*

 * 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” (soment e 
computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂM ETRO IDEIAS             ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
O processo de expansão territorial do Brasil, a partir do movimento de 
Entradas  e  Bandeiras,  teve  como ponto  inicial  os  povoamentos  do 
litoral, em direção ao interior da Colônia (1500-1820).

5

C2
As Entradas eram expedições organizadas por determinação do poder 
estatal, no Brasil Colônia, para cumprir diversas finalidades (busca de 
riquezas, captura de indígenas...).

10

C3
As  Bandeiras  caracterizavam-se  como  um empreendimento  privado 
que tinham por objetivo principal  o enriquecimento e a ocupação de 
novas regiões, no interior da colônia.

10

C4
Tanto  as  Entradas  quanto  as  Bandeiras  estiveram  presentes  nas 
atividades  dos colonos e se desenvolveram durante todo o período 
colonial.

5

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DE SENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

a. Entradas

C6 A busca de riquezas, metais e pedras preciosas levou à formação de 
Entradas – a partir dos povoamentos edificados no litoral. 5

C7
O Governo Geral e as primeiras Entradas: Francisco Bruza de 
Espiñoza por ordem de Tomé de Souza penetrou o interior da 
Capitania da Bahia atingindo o Rio das Velhas (1554).

5

C8

Mem de Sá também organizou Entradas: Vasco Rodrigues de Caldas 
(1561)  atingiu  a  Chapada  Diamantina;  Martim  Carvalho  (1568) 
reconheceu as bacias dos afluentes do Rio Jequitinhonha e Sebastião 
Tourinho, a partir de Porto Seguro, atingiu a Serra dos Orgãos (1573).

5

C9
Antônio Dias Adorno, em 1574, descobriu turmalinas na região 
do Rio Caravelas; Gabriel Soares de Souza percorreu o interior 
da Bahia ao longo do Rio Paraguaçu (1592).

10

C10
Belchior  Dias  Moreya,  em  1595,  explorou  a  Chapada 
Diamantina, provocando o interesse de vários entradistas que 
percorreram o sertão nordestino e do Espírito Santo.

5

C11
O governador Afonso Furtado mandou, em 1671,  Castro  Fragoso e 
Manoel da Silva Pacheco investigarem o vale do Rio São Francisco. 10

C12
A  exploração  da  região  Nordeste  iniciou  pela  Paraíba:  A 
expedição de Filipe de Moura fundou Cabedelo, em 1584.

5

C13
Após expulsão dos franceses, Manoel de Mascarenhas Homem 
fundou  o  Forte  dos  Reis  Magos,  no  Rio  Grande  do  Norte, 
auxiliado por Jerônimo de Albuquerque, em 1597.

5

C14 Na capitania  do Ceará,  Martins  Soares Moreno combateu os 
franceses e fundou o Forte de São Sebastião, hoje cidade de 
Fortaleza, em 1611.

5
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C15
Em 1624, a província do Maranhão foi criada após a expulsão 
dos franceses da ilha de São Luiz, pela expedição comandada 
por Matias de Albuquerque.

5

C16
A exploração do Piauí foi realizada pelos criadores de gado, do 
interior para o litoral, consolidada como capitania em 1758.

10

C17
Na Amazônia, Francisco Caldeira de Castelo Branco, enviado 
para a foz do Rio Amazonas, fundou o Forte do Presépio, atual 
cidade de Belém, em 1616.

10

C18
Francisco  Caldeira  Castelo  Branco  enviou  o  Capitão  Pedro 
Teixeira, com uma Entrada, em 1637, para explorar e garantir a 
posse do Rio Amazonas para a Coroa Portuguesa

5

C19   Outras ideias julgadas pertinentes.
                            Conclusão Parcial

C20
As  Entradas  eram  empreendimentos  estatais  e  partiam, 
normalmente,  do  litoral  para  o  interior,  na  busca  de  novas 
riquezas.

5

C21 As  Entradas  foram  mais  desenvolvidas  na  exploração  da 
Região Nordeste e  do Amazonas.

10

b. Bandeiras

C22
As  Bandeiras,  por  serem  empreendimentos  privados, 
necessitavam de uma organização disciplinada, nos moldes da 
estrutura militar. 

5

C23

As  Bandeiras  tiveram  como  ponto  de  partida  a  vila  de  São 
Paulo de Piratininga, atual cidade de São Paulo e dirigiam-se 
para o interior, utilizando tanto os caminhos terrestres quanto os 
rios Tietê e Paraíba do Sul.

10

C24 As regiões do Paraná,  Matogrosso e Minas Gerais  foram os 
destinos principais das Bandeiras.

5

C25
A busca de metais preciosos como o ouro levou as Bandeiras a 
desbravar o interior do território colonial brasileiro. Aleixo Garcia 
em 1524 e, posteriormente Brás Cubas descobriram ouro.

5

C26
A expedição de André de Leão, em 1602, atingiu a região de 
Minas, iniciando o ciclo do ouro de lavagem. Pero Domingues, 
em 1613, prosseguiu até os rios Araguaia e Tocantins.

5

C27

A Bandeira  mais  importante  foi  a  de  Fernão  Dias  Pais,  que 
percorreu o sertão por sete anos, em 1674, em busca de ouro e 
pedras  preciosas.  Ficou  conhecido  como  “  O  Caçador  de 
Esmeraldas”.  Após sua morte, seu genro Manoel Borba Gato 
deu continuidade à exploração do interior.

10

C28
O Bandeirantismo de apresamento teve na figura  de  Antônio 
Raposo  Tavares  seu  representante.  Em  1638,  comandou 
diversas expedições ao Guaíra para apresar índios.

5

C29
Antônio  Rodrigues  Arzão  descobriu  ouro  na  região  de 
Cataguazes, em 1693, dando início ao ciclo do ouro das Minas 
Gerais

5

C30 Bartolomeu  Bueno  “O  Anhanguera”  desbravou,  em  1690,  a 
região do atual estado de Goiás.

5

C31
No Sul,  Francisco Dias  Velho  tomou posse da ilha  de Santa 
Catarina e fundou, em 1675, o povoado de Nossa Senhora do 
Desterro, hoje Florianópolis.

5

C32
A exploração  da  região  do  Rio  Grande,  no  Sul  da  colônia 
brasileira,  deu  início  o  povoamento  gaúcho,  a  partir  das 
expedições: Missões Jesuítas e  Colônia do Sacramento

5

C33
O apresamento de índios, pelo interior, aumentou sobremaneira 
a  região  explorada  pelos  bandeirantes,  desconsiderando  o 
território espanhol. 

5

C34 A redução dos Quilombos (  povoamento  de escravos negros 
que  fugiam  das  fazendas)  teve  como principal  representante 
Domingos Jorge Velho, que reduziu o conhecido Quilombo de 
Palmares, em 1697.

5
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C35

A ineficácia da linha de Tordesilhas, durante o período da união 
das coroas, de 1580 até 1640, permitiu que o território brasileiro 
fosse desbravado. Neste período, Raposo Tavares realizou um 
périplo por todo o interior do Brasil.

5

C36 As  Bandeiras  constituídas  para  apresar  índios  e  escravos  negros 
formaram o que se denominou  “Sertanismo de Contrato”. 5

C37 O Ciclo do Ouro foi fruto da ação de Bandeiras paulistas  na 
região das Minas Gerais.

5

C38 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C39

As Bandeiras, por serem particulares, penetraram no interior da 
colônia,  alargando  o  espaço  físico  colonial.  Normalmente, 
buscavam  metais  e  pedras  preciosas,  a  recuperação  de 
escravos evadidos das fazendas e apresamento de índios.

10

C40 O Ciclo do Ouro, O Sertanismo de Contrato e a expansão da pecuária 
são reflexos da ação das Bandeiras, até o final do século XVIII. 10

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas ideias

C41 As Entradas e as Bandeiras proporcionaram o alargamento do 
território colonial português no Brasil.

5

C42 As Entradas realizaram suas explorações no Nordeste do Brasil 
e na região Amazônica.

10

C43 As Bandeiras atuaram mais no Sudeste e Sul da colônia brasileira. 10

C44 Tanto Entradas quanto Bandeiras partiam do Litoral para o interior . 10

C45 O desenvolvimento da pecuária no Nordeste, particularmente no 
Piauí, ocorreu como reflexo da ação das Entradas.

5

C46
O início do Ciclo do Ouro, a ação do Sertanismo de Contrato e a 
expansão da pecuária no Sul da colônia deveu-se à ação das 
Bandeiras.

10

C47
Entradas  e  Bandeiras,  ao  desconsiderarem  a  linha  de 
Tordesilhas,  permitiram  que,  posteriormente,  o  território 
desbravado fosse incorporado ao patrimônio colonial brasileiro.

10

C48  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)
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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. 10

C3:  É objetivo,  com linguagem direta e preciso 
na exposição das suas ideias. 20 (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. 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 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Caracterizar  o  processo  de  emancipação  das  13  colônias  inglesas,  no  continente  americano, 
conhecido como “Guerra de Independência” (1776-1783).

    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 caracterização 
das ideias  ou  somente 
caracterização). 

Em todas as ideias. 10

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

Em nenhuma das ideias. 0
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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
Caracterização  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

 
    2. CONHECIMENTO

TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores
                  - 240 (duzentos e quarenta) escor es atribuídos para ideias constantes do barema

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias nov as*
 * 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” (soment e 
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
Em 1776, a “Guerra de Independência” levada a efeito contra 
a dominação inglesa,  foi  fruto do processo de emancipação 
das 13(treze) colônias no continente americano.

5

C2
A realização da Conferência das Colônias Inglesas em Albany 
(Nova  York),  no  ano  de  1754,  onde  Benjamin  Franklin 
elaborou um plano de união das 13(treze) colônias.

10

C3

A  Guerra  dos  Sete  Anos,  na  Europa,  proporcionou  o 
conhecimento  militar  aos  colonos  na  América  do  Norte  e 
afastou  parte  do  aparato  militar  inglês  da  região  onde  se 
estabeleceram as 13(treze) colônias.

5

C4

A  autonomia  das  13(treze)  colônias  e  a  ausência  da 
Metrópole,  que  por  estar  distante,  pouco  interferia  na  vida 
interna das mesmas, propiciando um clima de independência 
dos colonos.

10

C5

O  crescente  domínio  político  e  econômico  inglês  sobre  as 
colônias, caracterizado pela implantação da Lei do Açúcar e 
da Lei da Moeda, em 1764, proibindo a emissão de papéis de 
crédito,  reforçou  a  ideia  e  a  intenção  de  promover  a 
independência das 13(treze) colônias.

5

C6
A criação da Lei do Selo, em 1765, estabelecia que todos os 
contratos,  jornais,  cartazes  e  documentos  públicos  fossem 
taxados, o que gerou forte descontentamento.

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8
Resistência  organizada  dos  colonos  à  Lei  do  Selo  com  a 
elaboração da Declaração dos Direitos e Reivindicações, no 
Congresso da Lei do Selo em Nova York.

10

C9

O movimento de boicote ao comércio inglês realizado pelos 
colonos gerou reação do governo inglês. Medidas de controle 
editadas pela  Inglaterra,  conhecidas  como Atos Townshend, 
no ano de 1767, lançaram impostos sobre o vidro, corantes e 
chá.

10

C10
Incidente  entre  colonos  e  soldados  ingleses,  em  1770, 
conhecido como “Massacre de Boston”, acirrou os ânimos. O 
sentimento de confronto inevitável tornou-se mais evidente.

10

C11 A Inglaterra  favoreceu  a  Companhia  das  Índias  Orientais, 
concedendo-lhe  o  monopólio  do  fornecimento  de  chá.  Os 
preços subiram desagradando os colonos.

10
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C12

A ação dos colonos, no porto de Boston, jogando ao mar cerca 
de  340(trezentos  e  quarenta)  caixas  de  chá  repercutiu 
fortemente no Parlamento inglês. Foram editadas novas Leis, 
chamadas pelos americanos de “Intoleráveis”. As leis inglesas 
eram editadas sem o conhecimento dos habitantes da área e 
na  visão deles   o  governo inglês  não preservava a vida,  a 
liberdade e a propriedade.

10

C13
Não havia,  ainda,  na  América  do  Norte,  um  sentimento  de 
nacionalismo.  Havia  sim  um  sentimento  antibritânico  que 
tornou forte o movimento pela independência.

5

C14

As  sociedades  secretas  foram  uma  das  primeiras  reações  dos 
colonos contra  as medidas inglesas.  A mais  famosa delas foi  “Os 
Filhos da Liberdade”, que estabeleceu uma rede de comunicações 
entre os colonos facilitando a articulação da reação aos ingleses.

10

C15

A continuidade das medidas restritivas da Inglaterra para com 
as  13(treze)  colônias  levou  os  colonos  a  organizarem  O 
Congresso Continental da Filadélfia, onde foi elaborada uma 
petição ao Rei Jorge, assinada por representantes coloniais, 
protestando contra as medidas, em 1774.

10

C16
A reação inglesa foi aumentar o número de soldados ingleses 
na América, o que acabou estimulando um inevitável choque 
entre as forças dos colonos e as forças inglesas.

5

C17

Ao iniciar  as hostilidades deu-se o “Segundo Congresso da 
Filadélfia”. Esse congresso reuniu a totalidade das colônias e, 
ao renovarem seus protestos ao Rei Inglês, esse declarou as 
colônias em estado de “Rebeldia”.

15

C18
A 10  de janeiro  de  1776,  o  folheto “Senso  Comum”,  redigido por 
Thomas  Paine,  chegou  às  livrarias  da  Filadélfia  e  pregava 
enfaticamente a separação atribuindo ao Rei os males das colônias.

10

C19

A 2 de julho de 1776, O Congresso da Filadélfia acabou por decidir-
se  pela  separação  e  encarregou  uma  comissão  de  redigir  a 
“Declaração da Independência”. Thomas Jefferson foi o participante 
mais importante. Foi assinada a 4 de julho de 1776.

15

C20

A  Declaração  de  Independência  enumerou  as  27(vinte  e  sete) 
atitudes tomadas pela Inglaterra que prejudicaram as colônias, entre 
elas:  as  leis  mercantilistas,  a  existência  de  soldados  ingleses  em 
terras americanas sustentados pelos colonos e outras.

10

C21 A declaração,  foi  recebida  com  entusiasmo.  Seu  parágrafo  final 
anunciou, por fim, o rompimento definitivo. 10

C22

Para  lutar  pela  separação  as colônias  tiveram que  enfrentar  uma 
guerra e garantir sua independência. George Washington, fazendeiro 
da  Virgínia,  foi  escolhido  e  nomeado  comandante  das  forças 
rebeldes.

10

C23

As  hostilidades  foram  iniciadas  em  Lexington  e  Concord.  Foi 
organizado  um exército  continental.  Surgiram  também as  milícias, 
grupos mais ou menos autônomos de colonos que faziam atos de 
sabotagem contra o exército inglês.

10

C24

A  guerra  se  desenvolveu  em  território  americano.  Os  ingleses 
enviaram tropas apoiadas pela maior marinha do mundo à época, 
lideradas  por  generais  experientes  como  Lord  Corwallis.  Um  dos 
fatores  que  mais  uniu  os  colonos  em  torno  da  causa  da 
independência foi a violência inglesa.

5

C25

Após vitórias e derrotas dos dois lados as forças rebeldes venceram 
os ingleses na Batalha de Saratoga, conseguindo assim o apoio de 
franceses e espanhóis. A entrada da França e da Espanha na guerra 
mudou o rumo da mesma. Em outubro de 1781, as tropas de colonos 
e seus aliados obtiveram a vitória decisiva em Yorktown (Virgínia).

15

C26
A  colônia  tornou-se  independente.No  entanto,  unir  as  13 
(treze)  colônias  foi  um  processo  demorado.  O  Federalismo 
haveria de estruturar a nova Nação.

15

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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   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)

(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
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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


