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CPS
CP/ECEME – 2013

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

HISTÓRIA
                                                   

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

Comparar  os processos de ascensão internacional do Império do Japão e dos Estados Unidos da América (EUA), 
nas expressões política e econômica, entre 1860 e 1912.

 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  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 com o todo. 10

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5
Divisão sem coerência. 0

M10

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação).

Totalmente. 10
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente.
5

Empregou menos da metade dos referenciais 
corretamente.

2

Não empregou os referenciais  corretamente. 0

M11
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 20
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M12

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito.

Totalmente. 30
Mais da metade das ideias com ligação. 15

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5

M14
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
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

 Aluno nº
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Compreensão 
do nível de 

desempenho

M16
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
M17 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 
 2. CONHECIMENTO

TOTAL: 300 (trezentos) escores
- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias co nstantes 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 estab elecido 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  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1 A Era  dos  Impérios  (1870-1914):  o  Imperialismo  e  a  ação  das  potências 
mundiais na Ásia e África. 20

C2 O Império do Japão entre 1860 e 1912: abertura para o mundo. 15

C3 Os Estados Unidos da América (EUA) e a expansão do país entre 1860 e 1912. 15

C4 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. Expressão Política

    1) Quanto as Lutas Internas:

C5 A  Restauração Meiji (1868) e o fim do xogunato no Japão, abrindo o país 
as técnicas e ideias ocidentais.

5

C6 A vitória  do  Norte  na  Guerra  Civil  (1861-1865),  permitindo aos  EUA se 
lançarem a busca de mercados no mundo.

5

C7 O papel das Lutas Internas para a projeção de Japão e EUA: vitória de 
forças políticas favoráveis a abertura para o mundo.

10

     2) Quanto ao Uso da Força e Expansão:

C8
O Japão privilegiou o uso da força para se expandir pela Ásia, usando suas 
Forças Armadas para obter os territórios que considerava importantes para 
seu desenvolvimento.

5

C9 Os EUA privilegiavam a pressão política, usando ameaça ou força militar 
em poucos casos, como na abertura do Japão para o mundo em 1853.

5

C10 A  diferença  no  Uso  da  Força  entre  Japão  e  EUA na  sua  expansão 
imperialista.

10

     3) Quanto as Guerras de Expansão:

C11
O Japão venceu a China na Guerra Sino-Japonesa (1894-5) a Rússia na 
Guerra Russo-Japonesa (1904-5),  obtendo importantes ganhos territoriais 
na Ásia e respeito das potências mundiais.

5

C12 Os  EUA  venceram  a  Espanha  na  Guerra  Hispano-Americana  (1898), 
anexando Porto Rico e Filipinas e Cuba se tornou protetorado americano.

5

C13
O papel das guerras contra outros países na expansão imperial do Japão e 
dos  EUA:  vitória  sobre  potências  regionais  e  mundiais  e  ganho  de 
territórios.

10

      4) Quanto a Forma de Governo:

C14
O Japão promulgou a sua primeira constituição em 1889, concedendo grandes 
poderes  ao  Imperador,  criando  um  regime  monárquico  fechado,  com  um 
Congresso  e Judiciário com poucos poderes.

5

C15 Os EUA eram uma democracia consolidada, com grande equilíbrio  entre  os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

5

C16 As diferentes formas de governo de Japão e EUA. 10

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

Conclusão Parcial

C18 A ascensão imperial do Japão pela força e a política dos EUA de expansão. 10

b. Expressão Econômica.

      1)  Quanto aos Recursos Naturais:

C19 O  Japão  buscava  em  sua  expansão  recursos  naturais  para  suprir  a 
demanda industrial, pois era desprovido de riqueza natural.

5

C20 Os EUA não se  direcionaram na sua expansão em busca por  recursos 
naturais por possuírem grandes reservas naturais.

5

C21 A diferença no papel da busca entre recursos naturais por Japão e EUA 
durante a ascensão internacional dos dois países.

10

        2) Quanto à Indústria:

C22 O Japão  implantou  a  industrialização  do  país  de  maneira  imposta  pelo 
Estado, encerrando com o feudalismo.

5

C23 Os EUA se industrializaram com base em livre iniciativa e mercado aberto, tendo 
uma vigorosa expansão capitalista, que alimentava o consumo interno. 5

C24 A diferença da indústria na ascensão do Japão e dos EUA no período. 10

        3) Quanto ao Comércio:

C25 O Japão se abriu para o comércio mundial com as grandes potências, após 
a Restauração Meiji.

5

C26 Os  EUA  adotaram  uma  política  agressiva  de  expansão  do  comércio, 
buscando mercados em diversas partes do mundo.

5

C27 A diferença das políticas comerciais de Japão, limitada ao comércio com as 
grandes potências, e EUA, visava projeção mundial de seus produtos.

10

        4) Quanto as Empresas e Trustes:

C28 A economia do Japão foi embalada por uma aliança de grandes empresas e o 
Estado japonês. 5

C29 Nos EUA, houve forte combate do Estado a formação dos Trustes, buscando 
evitar o monopólio das empresas e preservar o livre mercado. 5

C30 As diferentes entre o trato das Empresas e Trustes por Japão e EUA. 10

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C32 A  ocidentalização  da  economia  japonesa  e  a  ascensão  mundial  da 
economia dos EUA.

10

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C34 As políticas de ascensão imperial do Japão e dos EUA entre 1868 e 1912. 20

C35 As economias do Japão e EUA entre 1868 e 1912. 20

C36 O Japão imperial: potência reconhecida mundialmente. 15

C37 Os EUA  e seu império comercial no mundo. 15

C38 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)
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(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)

(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)

Apresentar  os fatos históricos que contaram com a participação política dos militares durante a Primeira República 
no Brasil (1889 -1930).

 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
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M10
Citação e 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

 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 estab elecido 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 O papel político dos militares no referido período. 10

C2 A  Proclamação da República. 10

C3 A Primeira República e suas características. 10

C4
O Florianismo: Processo de consolidação da República Brasileira ocorrido 
durante o Governo de Floriano Peixoto (1891-1894).

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  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C6 Primeira  Revolta  da  Armada  e  consequente  renúncia  de  Deodoro  da 
Fonseca (1891).

10

C7
Manifesto de 13 Oficiais Generais, após a renúncia de Deodoro da Fonseca, 
contrários à assunção de Floriano Peixoto, que ocupava a Vice-Presidência, 
sugerindo novas eleições para Presidente da República. 

10

C8 Segunda Revolta da Armada (1893 a 1894): movimento de contestação à 
legalidade do Governo Floriano Peixoto.

15

C9

Revolução Federalista no Rio Grande do Sul (1893 a 1895): embate entre 
os  grupos  que  defendiam  a  autonomia  estadual  (maragatos) e  os 
seguidores de Júlio de Castilhos, que defendiam a centralização do poder 
(chimangos).

15

C10 Guerra de Canudos (1896 a 1897): movimento messiânico de cunho social 
deflagrado na região de Canudos, no estado da Bahia.

15

C11 Revolta da Vacina (1904): levante popular contra a vacinação obrigatória 
para combater a varíola no Distrito Federal (Rio de Janeiro).

10

C12 Revolta da Escola Militar do Brasil na Praia Vermelha (1904): tentativa de 
derrubada do governo de Rodrigues Alves.

10

C13 Revolta da Chibata (1910): levante de marinheiros que rebelaram-se contra 
os castigos corporais usados na Marinha como medida disciplinar.

10

C14 Guerra  do  Contestado  (1912  a  1916):  conflito  ocorrido  em  uma  região 
disputada pelos estados de Paraná e Santa Catarina.

15

C15 Revolta dos 18 do Forte de Copacabana (1922): movimento realizado por 
militares, que reivindicavam o fim das oligarquias.

10

C16 O Movimento do Tenentismo: levante liderado por militares que objetivava 
derrubar o Governo Artur Bernardes e moralizar a política nacional.

15

C17 Revolução de São Paulo (1924): levante em São Paulo com o objetivo de 
derrubar o Governo Artur Bernardes.

10

C18 Revolução do Rio Grande do Sul (1924): levante no Rio Grande do Sul com 
o objetivo de derrubar o governo federal e a oligarquia cafeeira.

10

C19 Coluna Miguel  Costa  -  Prestes  (1925 a 1927):  movimento  político-militar 
ligado ao tenentismo, e contrário à política vigente.

15

C20 Integração do território nacional: participação do Marechal Rondon. 15

C21 Revolução  de  1930:  movimento  político  que  marcou  o  fim  da  Primeira 
República.

15

C22 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

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


