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 DPS
CP/ECEME – 2014

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
      AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO

                                                                                                                                                          
HISTÓRIA

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

   Analisar  o s  f a t o s  h i s t ó r i c o s  o c o r r i d o s  e m  r e l a ç ã o  a o  B r a s i l ,  e n t r e  1 8 0 8  e  1 8 2 2 , 
t e n d o  c o m o  r e f e r ê n c i a  a  e l e v a ç ã o  d o  B r a s i l  a  R e i n o  U n i d o  d e  P o r t u g a l  e  A l g a r v e 
e m  1 8 1 5 ,  d e s t a c a n d o  a q u e l e s  q u e  c o n t r i b u í r a m  p a r a  a  i n d e p e n d ê n c i a  d o  p a í s .

 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

C  o      n  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 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 se limitou 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

 Aluno nº
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M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias con stantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

 * 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

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

Algumas 
ideias

C1
No período de 1808 a 1822 ocorreram fatos  históricos que contribuíram 
para o processo de emancipação política do Brasil.

5

C2
A guerra que Napoleão Bonaparte, imperador da França, movia contra a 
Inglaterra,  decretando  o  Bloqueio  Continental  em  1806,  acabou  por  ter 
consequências para a Coroa portuguesa.

10

C3

Na iminência de invasão do solo português por tropas francesas, D. João, 
regente  de  Portugal,  aliado  da  Inglaterra,  decidiu  transferir  a  Corte 
Portuguesa para a colônia lusitana na América em 1807, chegando ao Rio 
de Janeiro em 1808.

10

C5 Analisar-se-ão fatos históricos em relação ao Brasil, sendo destacados os 
que contribuíram para a separação da colônia lusitana na América.

5

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  
(55% a 70%)

Ide ias

a. Período de 1808 a 1815.

C7
Com a Abertura  dos  Portos  às Nações Amigas,  em  janeiro  de 1808,  D.  João, 
determinou  o  fim  do  Pacto  Colonial,  pondo  fim  ao  “exclusivo  metropolitano” 
eliminando um dos suportes do domínio português sobre a colônia.

10

C8 A entrada em vigor do Alvará de 1808, com a revogação do de 1785, que proibia a 
manufatura na colônia, contribuiu para dinamizar a economia no Brasil. 10

C9
A criação da Academia Real Militar e a de Marinha em 1808, contribuiram 
para a formação de uma elite militar de origem brasileira, que iria compor os 
quadros de duas das mais importantes instituições da futura nação.

10

C10

Ao se estabelecer o Tratado de Aliança e Amizade em 1810, ficou determinado a 
proibição da Santa Inquisição no Brasil e a gradual extinção do tráfico negreiro para 
a colônia. Consolidava-se a preponderância inglesa. Importantes setores da elite 
luso-brasileira manifestaram seu descontentamento com relação ao tratado, dentre 
esses a Igreja Católica, os comerciantes reinóis e os proprietários escravocratas. 

10

C11

O  Tratado de Comércio e Navegação de 1810 estabelecia a taxação de 
apenas 15% sobre a importação de produtos ingleses. A taxa de importação 
de produtos portugueses era de 16% e a de produtos de outras nações de 
24%.  Com  esse  tratado  os  ingleses  praticamente  eliminavam  a 
concorrência no mercado brasileiro.

15

C12

Com  a  recriação  de  estruturas  administrativas  e  financeiras  do  Estado 
português no Brasil, como por exemplo, o Real Erário, o Banco do Brasil, o 
Conselho de Estado, o Desembargo do Paço, a Mesa da Consciência e 
Ordens e o Conselho Supremo Militar, a colônia não era mais administrada 
de  fora,  interiorizando  o  centro  de  decisão  do  reino.  Com  isso,  foram 
lançadas as bases da autonomia administrativa no Brasil. 

20

C13
 A política externa de Portugal passou a ser decidida na colônia, mudando o 
quadro das relações internacionais na América do Sul   com as ocupações 
da Guiana Francesa (1809) e da Cisplatina (1811). 

10

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15

No período entre 1808 e 1815, a colônia lusitana na América vivenciou a 
criação  de  estruturas  administrativas  com  o  transplante  do  Estado 
português  para  o  Brasil  e  o  surgimento  de  condições  de  autonomia 
econômica por conta do fim do Pacto Colonial, o que veio a contribuir para 
o processo de emancipação em 1822.

20
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

b. Período de 1815 a 1822.

C16
Com a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve em 1815, firmou-se 
a autonomia administrativa do novo país,  inviabilizando o retorno à situação de 
colônia.

20

C17

Com a criação  de estabelecimentos de ensino,  como a  Escola de  Comércio,  a 
Escola Real de Ciências Artes e Ofícios. desenvolveram-se elites intelectualizadas, 
transformando a fisionomia intelectual do Brasil. Com o intuito de criar a Academia 
de Belas Artes chegaram ao Brasil artistas plásticos, membros da célebre Missão 
Artística Francesa, em 1816.

10

C18

Fruto  da  crise  econômica  e  do  monopólio  do  comércio  pelos  portugueses, 
manifestou-se  em  Pernambuco  a  primeira  oposição  armada  contra  D.  João 
(Revolução Pernambucana de 1817), desencadeando uma forte repressão por parte 
do governo, aumentando as rivalidades entre reinóis e brasileiros.

10

C19
Com a Revolução Liberal do Porto de 1820 e as ações das Cortes estabelecidas, 
que  se  posicionaram pela  recolonização  do  Brasil,  mesmo com a  presença  de 
deputados brasileiros, acirram-se os ânimos pela emancipação da ex-colônia.

15

C20

Com a determinação das Cortes do retorno de D. Pedro a Portugal, organizou-se o 
Clube da Resistência, culminando com a decisão do Príncipe Regente em ficar no 
Brasil, no Dia do Fico em 9 de janeiro de 1822, contrariando a decisão de Lisboa, 
dando sequência ao processo de independência do futuro país.

10

C21
A expulsão da Divisão Auxiliadora, no início de 1822, garantidora das ordens de 
Lisboa  no  Rio  de  Janeiro,  constituiu  um  fato  histórico  de  desafio  às  Cortes, 
contribuindo para o processo de emancipação do Brasil

10

C22
Em maio de 1822, a cisão entre D. Pedro e as Cortes aprofundou-se ainda mais: o 
regente  determinou  que  qualquer  decreto  das  Cortes  só  podia  ser  executado 
mediante o seu “Cumpra-se”.

10

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

    C24

Com  a  elevação  do  Brasil  a  Reino  Unido  de  Portugal  e  Algarve  e  o 
acirramento  das  rivalidades  entre  portugueses  e  brasileiros,  ficou 
inviabilizado o retorno à situação de colônia,  aprofundando a separação 
definitiva da colônia em relação à metrópole lusitana.

20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C25
A Independência do Brasil foi o resultado de uma série de fatos históricos 
que ocorreram no período de 1808 a 1822.

10

C26
Com  a  vinda  da  Corte  portuguesa  para  o  Rio  de  Janeiro  em  1808  foi 
constatado  o  transplante  do  Estado  português  para  a  colônia,  gerando 
condições favoráveis à implantação de um novo Estado-Nação.

20

C27

O  Brasil,  elevado  à  situação  de  Reino  Unido,  alçou  uma  condição  de 
irreversibilidade  à  situação  de  colônia  que,  aliada  a  fatos  históricos  relevantes, 
acirraram os antagonismos entre reinóis e brasileiros, no período de 1815 a 1822, 
contribuindo para a separação definitiva do Brasil em 1822. 

20

C28
Fatos históricos ocorridos no período analisado remeteram o país  a um 
processo irreversível de emancipação política em 1822. 

10

C29 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  as causas da Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918).

 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
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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
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 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 As causas da Primeira Guerra Mundial (I GM) tiveram origens no século XIX 
e início do século XX.

5

C2
A Grande Guerra, como também ficou conhecida a I GM, eclodiu na Europa 
em 1914, envolvendo países das Américas, África e Ásia, adquirindo assim 
proporções globais.

10

C3

Foi um conflito, que redesenhou o mapa da Europa, desmoronou impérios 
seculares,  afirmou os  Estados Unidos  da  América  (EUA)  como potência 
mundial, apresentou a União das Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS) 
ao mundo e desfez a hegemonia europeia.

10

C4
As  causas  dessa  guerra  abrangeram  aspectos  políticos,  econômicos, 
sociais e militares, que serão apresentadas nesse trabalho.

5

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

O Revanchismo Francês: O sentimento se desenvolveu após a derrota da França 
perante a Alemanha por ocasião da Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), quando 
da  perda  da  Alsácia  –  Lorena,  região  rica  em  recursos  minerais,  criando  as 
condições para que os franceses buscassem a devolução dessas áreas.

15

C7

Militarismo:  A  incerteza  quanto  à  confiabilidade  das  alianças  estimulava  a 
convicção de que a segurança nacional dependia do nível de preparação militar, 
aumentando-se cada vez mais  os  exércitos  e  as  esquadras,  adotando-se ainda 
mais a conscrição e o serviço militar universal.

15

C8

Corrida Armamentista:  Fruto do momento vivido pela Europa Ocidental 
durante  a  Segunda  Revolução  Industrial,  que  proporcionou  avanços 
técnicos em diversas atividades da sociedade, inclusive a bélica e frente às 
incertezas quanto à confiabilidade das alianças, estimulou-se a convicção 
de que a segurança nacional dependia do nível de preparação militar.

15

C9

Filosofias em foco:  Filosofias e ideias em vigor, durante o século XIX e 
início  do  século  XX,  tais  como  Espiritualismo,  Idealismo,  Positivismo, 
Pacifismo e Racismo contribuíram para conduzir as sociedades e os seus 
dirigentes na direção  de um conflito de grandes proporções como a Grande 
Guerra.

10

C10

Eurocentrismo : Ideia de dominação de um povo por outro, tendo-se as 
nações o entendimento de que pertenciam a uma raça superior, que teriam 
como  missão  a  expansão  dos  seus  valores,  adotando  posturas 
imperialistas,  colocando em campos opostos  de interesse países que se 
confrontariam na I GM. 

15

C11

Nacionalismo:  A busca pela formação do Estado Nacional, as manifestações de 
amor  ao  solo  pátrio,  a  adoção  do  protecionismo  econômico,  e  a  exaltação  do 
patriotismo pelos meios de comunicação da época incitou o ódio às potências rivais, 
levando a um conflito de grandes proporções.

15
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12

O Neocolonialismo:  Esse processo, também denominado como “a partilha afro-
asiática”,  foi  um  processo  desigual,  que  implicou  no  predomínio  de  ingleses  e 
franceses sobre as novas áreas conquistadas, deixando de fora potências como a 
Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria, fomentando ressentimentos que afloraram 
de forma violenta em 1914.

15

C13

A Crise  Marroquina  :  Aliada  ao  Revanchismo  Francês,  a  Crise  do  Marrocos 
envolveu  diretamente  os  interesses  da  França  e  da Alemanha,  que  disputavam 
domínios coloniais no norte da África, acirrando os ânimos que levaram ao conflito 
mundial.

10

C14

A Rivalidade Anglo-Alemã:  Baseava-se na competição por parte da Alemanha e 
Inglaterra na área industrial, por novos mercados, na obtenção de matérias-primas e 
supremacia nos mares, colaborando para antagonizar essas duas potências que se 
confrontariam em 1914.

15

C15

A Rivalidade  Russo  –  Otomana:  Os  interesses  russos  na  busca  por  mares 
quentes,  perseguindo  uma  saída  para  o  Mar  Mediterrâneo  pelos  estreitos  de 
Bósforo  e  Dardanelos,  se  contrapunham  aos  do  Império  Otomano,  que 
dominavam essas passagens, colocando esses impérios em confronto.

10

C16

Os interesses da Itália: A rivalidade entre a Itália e a Áustria versava sobre 
territórios  ambicionados  pelos  italianos  em  poder  dos  austríacos,  bem 
como,  regiões  no  norte  da  África  de  posse  dos  turcos,  contrapondo-se 
esses países, arrastando-os à Grande Guerra.

10

C17

Sistema de Alianças:  A instabilidade diplomática, as rivalidades entre os 
países,  as  desigualdades  dos  poderios  militar  e  econômico  entre  as 
nações, conduziram ao estabelecimento de compromissos entre Estados, 
formando alianças, em geral secretas, levando de roldão ao conflito grupos 
de países.

15

C18

Pan-eslavismo:  Política estimulada pela Rússia, que defendia a união de 
todos os povos de origem eslava da Europa Oriental, aproveitando-se da 
fragmentação  do  Império  Otomano,  incluindo  também  aqueles  sob  o 
domínio  do  Império  Austro-húngaro,  acirrando  ânimos  étnicos  que 
colaboraram para a deflagração do conflito.

10

C19 Pangermanismo: Ideal defendido pelos alemães, propondo a formação de 
blocos de países de origem germânica.

10

C20

Crise Sérvia:  Com a crise na península Balcânica, envolvendo a Áustria-
Hungria, a Sérvia e a Bósnia, a respeito do controle de territórios, viu-se a 
Europa a beira de um conflito, envolvendo outras potências, maximizando 
as possibilidades de uma contenda futura  de grandes proporções.

10

C21

As Guerras Balcânicas: Animosidades maiores surgiram entre as nações 
da Europa Oriental, envolvendo em guerras os países dos Bálcãs em 1912 
e  1913,  contrariando  interesses  russos,  alemães,  austríacos  e  turcos, 
criando as condições para a eclosão da Grande Guerra em 1914.

10

C22
O assassinato do príncipe austríaco:  O atentado ao herdeiro do trono 
Austro-húngaro, o Arquiduque Francisco Ferdinando, por um ativista sérvio, 
foi o estopim que deflagrou a I GM.

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, 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)
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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. 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

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


