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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

[...“o Tratado de Tordesilhas foi admitido por uma vasta legião de estudiosos como a primeira fronteira marítima e territorial entre os
domínios portugueses e espanhóis na América”.] ( Tratado de Tordesilhas (1494). Flávio de Campos, in MAGNOLI, Demétrio (org).
História da Paz, pag 46). 

                                                                          "Com a União das Coroas Espanhola e Portuguesa (1580 a 1640) houve, na prática, a anulação do Tratado de
Tordesilhas na América (1494). O processo de exploração e reconhecimento efetivo do território  colonial
português americano se deveu à expedições oficiais e particulares que buscavam a descoberta de ouro, o
apresamento  de  indígenas,  o  comércio  de  gado  e  de  especiarias.  Essas  expedições,  denominadas  de
Entradas (oficiais)  e Bandeiras  (particulares),  contribuíram para  o aumento do espaço colonial  brasileiro
possibilitando posteriormente delinear um novo território, confirmado pelo Tratado de Madri (1750)."

Estudar as Entradas e Bandeiras ocorridas no Brasil,  entre os séculos XVI e XVII,  destacando as principais
contribuições para a atual base territorial brasileira.

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.

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  ol  v  im  e  n  t      o

Identificação do
objeto c  o  rr      et  o

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o

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

 Aluno nº
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Identificação
do objeto

correto

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

PARÂMETRO  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

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

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

Algumas ideias

C1
Entradas e Bandeiras foram expedições realizadas no Brasil colonial, a partir
do  século  XVI,  que  visavam  o  reconhecimento  do  território  e  de  suas
potencialidades como colônia de exploração.

5

C2
O Tratado de Tordesilhas (1494) que havia dividido o território brasileiro entre
Portugal e Espanha, foi derrogado, na prática, com a União das Coroas (1580-
1640) e principalmente pela ação das Entradas e Bandeiras.

5

C3
Entradas  eram expedições  organizadas  oficialmente,  que  partiam do  litoral
brasileiro, durante o período colonial, em busca de riquezas, adentrando ao
território, no sentido Leste – Oeste.

5

C4
As  Bandeiras  consistiram  em  expedições  particulares,  compostas  de
brancos,  mestiços  e  índios,  partindo  de  povoamentos  já  existentes,
próximos ao litoral, em buscas de ouro, prata e pedras preciosas.

5

C5
O reconhecimento do território  colonial  brasileiro  feito  por  Entradistas e
Bandeirantes se deveu à utilização de rios, e caminhos naturais existentes
no Oeste brasileiro.

5

C6
Em  consequência  serão  estudadas  a  seguir  as  Entradas  e  Bandeiras
destacando suas contribuições para a definição do território hoje ocupado
pelo Brasil.

5

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

a. As Entradas

C8
Entradas que partiram de Salvador-Ba, a mando do governador Tomé de
Souza, a partir de 1554, sob a chefia de Francisco Bruza de Espiñosa,
atingiram a região do rio Das Velhas, expandindo o território brasileiro.

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

Algumas ideias

C9

Por  ordem  de  Men  de  Sá  outras  Entradas  atingiram  a  chapada  da
Diamantina e os afluentes do rio Jequitinhonha, chegando, em 1573, às
terras mineiras da serra dos Órgãos, com Sebastião Fernandes Tourinho,
com isso desbravando novas terras para a colônia portuguesa.

5

C10
Em 1574,  a  Entrada  de  Antônio  Dias  Adorno  subiu  o  rio  Caravelas  e
Gabriel Soares de Souza em 1592 percorreu o interior da Bahia, dando
conhecer um novo terreno para a colônia.

5

C11

A possibilidade de descoberta de prata por Belchior Dias Moreya, neto de
Caramuru,  em  1595,  ao  explorar  o  rio  Real,  atingindo  a  chapada
Diamantina  e  a  serra  Itabaiana  provocou  a  penetração  de  entradistas
como Francisco Dias de Ávila, que devassaram os sertões nordestino e
capixaba.

5

C12
Em 1598 o governador de São Vicente, Diogo Martins Cão, armou uma
entrada levando dois engenheiros e um mineiro alemão na exploração do
rio Doce na busca de pedras preciosas, especialmente esmeraldas.

5

C13
Em 1618 Martim de Sá e Francisco Dias de Ávila,  em 1627,  tentaram
também  encontrar  prata  na  bacia  de  Leste  não  obtendo  êxito.
Reconheceram a região do interior mineiro chegando ao rio São Francisco.

5

C14
Em 1590 Cristóvão de Barros armou uma expedição em Salvador-Ba e
após transpor o rio Real fundou o Arraial de São Cristóvão do rio Sergipe,
desbravando um território ainda inexplorado.

5

C15
A região  de  Alagoas  teve  como primeira  povoação  Penedo,  em 1555.
Cristóvão Lins, em 1575, fundou Porto Calvo.

5

C16
Em 1590  Diogo  Soares  de  Acuña  lançou  os  alicerces  do  povoado  de
Madalena do Sabaúna, depois Alagoas e hoje Maceió.

5

C17
O povoamento de Maceió desenvolveu-se após a destruição do Quilombo
de Palmares (1697), na Serra da barriga, pelo sertanista Domingos Jorge
Velho.

5

C18

Manoel Mascarenhas Homem, capitão-mor de Pernambuco, em 1597, na
barra  do rio  Grande,  iniciou a  construção do Forte  dos Reis  Magos,  e
posteriormente,  Jerônimo  de  Albuquerque  fundou  a  Vila  de  Natal,  em
1599.

5

C19
Martim Soares Moreno foi  incumbido de fundar um posto avançado no
Ceará.  Em  1611  expulsou  os  franceses  e  ergueu  o  Forte  de  São
Sebastião, conhecido hoje como a cidade de Fortaleza.

5

C20

Com  a  fixação  dos  franceses  no  Forte  São  Luís,  Maranhão,  os
portugueses chefiados  por  Jerônimo de Albuquerque  ergueram o Forte
Nossa Senhora do Rosário. Auxiliado por Alexandre de Moura conseguiu a
capitulação dos franceses em 1615.

5

C21
Em 1618 Antônio e Matias de Albuquerque realizaram diversas Entradas
no percurso dos rios Mearim e Pindaré, para apresamento de índios.

5

C22
A  chegada  de  padres  jesuítas,  entre  eles  Antônio  Veira,  e  colonos
açoreanos em 1619, a Coroa Portuguesa elevou a capitania à situação de
estado do Maranhão em 1621.

5

C23

A região do Piauí só foi ocupada realmente em 1674 como resultado da
expansão da pecuária do Nordeste. Domingos Afonso Mafrense e Julião
Afonso  Serra  atingiram,  com  seus  rebanhos,  o  sertão  do  Piauí,  nele
instalando enormes currais.

5

C24
Na ocupação da Amazônia Francisco Caldeira Castelo Branco, em 1616,
fundou o Forte do Presépio, base da Vila de Santa maria de Belém, na
baía de Guajará, hoje cidade de Belém.

5

C25
O Capitão Pedro Teixeira partiu da localidade de Cametá em 1637, numa
Entrada pelo rio  Amazonas,  chegando à região de Quito.  Retornou em
1639 tomando posse das terras percorridas em nome do rei de Portugal.

5

C26
Em 1669 o capitão Francisco da Mota Falcão levantou a casa-forte de São
José do rio Negro, na foz desse rio, dando origem à cidade de Manaus.

5

Conclusão Parcial

C27

A partir de 1580, a penetração de Entradas se fez intensa e sem o receio
de  ofender  terras  de  Espanha,  ao  ultrapassar  a  linha  de  Tordesilhas.
Portugueses  e  nativos  penetraram  pelo  Norte  até  o  Amazonas,
conquistaram o sertão do Meio-Oeste e atingiram no Sul o rio da Prata.

10

b. As Bandeiras
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55%a70%)

Algumas ideias

C28

A busca de metais preciosos (ouro e prata) motivou diversas Bandeiras.
Em 1524 Aleixo Garcia achou alguma prata no interior de São Paulo. Brás
Cubas conseguiu algum ouro em 1580 e, entre 1570 e 1584, Heliodoro
Eobanos pacificou os índios carijós,  descobrindo ouro em Iguape e na
futura área de Curitiba.

5

C29
Em 1580, Jerônimo Leitão armou uma Bandeira em direção à região do
Paraná onde também achou ouro. Afonso Sardinha retirou ouro de aluvião
em Guarulhos e São Roque e em Jaraguá por volta de 1591.

5

C30

Por ordem do governador D. Francisco de Souza a importante Bandeira
chefiada por André de Leão, entre 1601 e 1602, foi a primeira a atingir a
região das Minas. Pero Domingues, em 1613, adentrou aos rios Araguaia e
Tocantins,  reconhecendo a ilha do Bananal e Sebastião Pais de Barros
nessa mesma direção alcançou Belém.

5

C31
Entre  1615  e  1618  as  bandeiras  de  Antônio  Pedroso  de  Alvarenga  e
Antônio Castanho da Silva exploraram as regiões do médio São Francisco.

5

C32

A Bandeira mais popular e numerosa, a de Fernão Dias Pais, partiu em
1674 percorrendo por sete anos o sertão paulista e mineiro em busca de
Esmeraldas. Seu genro Manoel Borba Gato continuou a exploração até a
região de ribeirão do Inferno.

5

C33

Com o pouco sucesso na busca de ouro e prata as Bandeiras passaram a
fazer o apresamento de índios para a venda como escravos no litoral. Em
1597, Martim de Sá investiu contra os carijós e Nicolau Barreto conseguiu
reduzir três mil índios do Sertão de Cataguazes (1602 a 1604).

5

C34
Em 1611, Pedro Vaz de Barros atingiu Guaíra, com Sebastião e Manoel
Preto na busca das Missões Jesuíticas.

5

C35
O Grande Bandeirante foi Antônio Raposo Tavares que comandou diversas
Bandeiras,  entre 1628 e 1638, para a região do Guaíra e as reduções
jesuíticas.

5

C36

As missões jesuítas da região do Itatim, entre os rios Apa e o Paraguai
foram atacadas pelas Bandeiras de André Fernandes, em 1637 e Antônio
Pereira  de  Azevedo  em  1648.  Raposo  Tavares  também  atacou  essas
missões.

5

C37
Raposo Tavares atingiu o Pacífico estando no Peru e na Bolívia. Retornou
pelo Amazonas até a região de Gurupá (1648 a 1651), atingindo São Paulo
pelo litoral.

5

C38
Bartolomeu Bueno da Silva (Anhanguera) penetrou com sua Bandeira o
interior do Mato Grosso e Goiás em 1673, com Manoel de Campos Bicudo.

5

C39
Na busca do ouro Antônio Rodrigues Arzão descobriu o primeiro filão de
ouro no sertão de Cataguazes, em 1693, abrindo o grande ciclo do ouro

5

C40
A Bandeira de João Lopes de Lima descobriu,  em 1700, as jazidas de
ribeirão do Carmo e a de Manoel Borba Gato encontrou ouro em Sabará.

5

C41

O desbravamento de Goiás se deveu, inicialmente, a Bartolomeu Bueno
da Silva, filho de Anhanguera, que partindo de São Paulo atingiu a região
aurífera  de Rio  Vermelho,  no final  do século  XVII,  criando o arraial  de
Santana, hoje cidade de Goiás.

5

C42
Na região Sul a atração pelo ouro foi pequena. Jerônimo Leitão, em 1641
atingiu  Paranaguá e  Fernão  Dias  percorreu  terras  uruguaias.  A vila  de
Curitiba teve fundação oficial em 1693.

5

C43
Portugueses e Espanhóis, por todo o século XVII, disputaram a Colonia de
Sacramento.  Nesse confronto a ação dos Bandeirantes foi  fundamental
para a definição territorial do Sul do Brasil.

5

C44

Bandeirantes  paulistas  foram  empregados  para  combater  índios,
reconhecer territórios. Álvaro Rodrigues Adorno combateu, no recôncavo
baiano,índios  aimorés,  protegendo  o  progresso  açucareiro  na  região.
Chamava-se essa empreitada de Sertanismo de Contrato.

5

C45

Na  captura  de  negros  escravos,  refugiados  em  Quilombos,  foram
empregados  também  Bandeirantes  e  Entradistas.  O  mais  famoso  foi
Domingos Jorge Velho que, em 1697, combateu e destruiu o Quilombo dos
Palmares, escravos liderados por Zumbi.

5

C46
A vitória sobre Palmares permitiu a ocupação do sertão nordestino e o
povoamento da região do interior de Alagoas e de Pernambuco.

5

Conclusão Parcial



5

C47

Partindo da modesta Vila de São Paulo de Piratininga, os Bandeirantes
aproveitaram-se,  quase sempre,  dos rios para a sua penetração,  tendo
sido mais utilizados o Tietê e o Paraíba do Sul, para atingirem a região de
Minas, o Paraná, objetivando o Oeste mineiro ou Goiás, e os afluentes do
Paraguai, em demanda de Mato Grosso. Para os Bandeirantes, a linha de
Tordesilhas não existia.

10

C48  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%)

Algumas ideias

C49
Tanto as Entradas quanto as Bandeiras foram de vital importância para a
configuração territorial do Brasil na atualidade.

5

C50
A ocupação  e  desbravamento  do  Norte  brasileiro  deveu-se  à  ação  de
Entradas, particularmente as que penetraram na região amazônica, como
a de Pedro Teixeira.

10

C51
O bandeirantismo converteu-se num profissionalismo do sertão. Bandeiras
foram  formadas  para  buscar  lucro,  na  exploração  de  minerais,  no
apresamento de índios e na condução de gado.

10

C52
Para atingirem a região do Pantanal, os Bandeirantes serviram-se da rede
hidrográfica,  tendo como centro  irradiador o  interior  paulista.  Essa fase
ficou conhecida como o Ciclo de Monções.

15

C53
O povoamento do interior,  após empurrarem o elemento espanhol  para
além de Tordesilhas, feito pelos Bandeirantes contribuiu para a criação de
arraiais, vilas e cidades.

15

C54

Um dos aspectos das Entradas e Bandeiras foi a prática de palmilhar o
interior,  se colocando a serviço da administração da colônia,  quer para
combater índios, aprisionar escravos e buscar novas rotas de exploração
de recursos minerais.

5

C55 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. 
 

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

“A estratégia luso-espanhola durante a guerra de resistência, que seria depois seguida na da restauração combinou poder
naval e defesa local, segundo a disponibilidade de ambos os fatores”. (MELO, Evaldo Cabral de. Olinda Restaurada – Guerra e
Açúcar no Nordeste 1630-1654, pg. 26)

Caracterizar as ações militares navais e terrestres de vulto, decorrentes da estratégia luso-espanhola, contra as
forças da Companhia das Índias Ocidentais, no Nordeste brasileiro de 1624 a 1654.

 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

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
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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
As  ações  militares,  navais  e  terrestres,  conduzidas  pela  Coroa  Ibérica
contra a Companhia das Índias Ocidentais (WIC), contribuíram para o fim
do domínio holandês no nordeste brasileiro (1654).

5

C2
A cultura canavieira desenvolvida na colônia portuguesa da América nos
séculos  XVI  e  XVII  teve  consideráveis  investimentos  de  holandeses  na
produção, refino e distribuição do açúcar no mercado europeu.

5

C3
As Províncias Unidas dos Países Baixos, da qual era integrante a Holanda,
entrou em luta contra a Espanha pela sua independência, por ocasião da
Guerra dos Oitenta Anos (1568-1648).

10

C4
A União Ibérica (1580-1640), colocou Portugal como oponente da Holanda
e como consequência, remeteu sua colônia na América para a órbita do
interesse batavo.

10

C5
Após a Trégua dos Doze Anos (1609-1621) e com a criação da WIC, em
1621, foram reabertas as hostilidades com a União Ibérica, com a invasão
da Bahia em 1624 e de Pernambuco em 1630.

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
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7

A Resistência Baiana (1624-1625).  Após a conquista de Salvador pelos
batavos, a população da cidade internou-se no continente, sob a liderança
de D. Marcos Teixeira, surgindo as  companhias de emboscadas, isolando
os holandeses na capital da colônia.

15

C8

A Jornada dos Vassalos (1625).  A 27 de março de 1625 uma armada
reunida por Portugal e Castela amanheceu à vista de Salvador, constituindo
uma extraordinária  força naval,  sendo a maior  a  cruzar  o  equinócio  até
então, atuando contra as forças holandesas cercadas em Salvador.

20

C9

A Resistência na defesa de Olinda e Recife (1630-1636). Ante a fixação
das forças da resistência no Recife e o desembarque ao norte de Olinda por
parte das forças da WIC, Matias de Albuquerque inicia a defesa local nas
duas vilas da capitania de Pernambuco, estabelecendo-se na Várzea do
Capibaribe no Arraial do Bom Jesus, contendo os batavos por intermédio de
estâncias e volantes, foi a Guerra Lenta, levando o conflito ao impasse.

15

C10

A armada luso-espanhola de D. Oquendo (1631).Em 1631 uma armada
luso-espanhola  ao  desembarcar  tropas  em  apoio  à  resistência
pernambucana  confrontou-se  próximo  ao  arquipélago  de  Abrolhos  com
poderosa  força  naval  holandesa,  dispersando-a,  com  consequências
profundas  na  disposição  das  tropas  da  WIC,  que  abandonaram Olinda,
fortificando-se no Recife.

20

C11

A Retirada para a Bahia e a investida em Porto Calvo (1635). Com a
queda do Arraial do Bom Jesus e da praça do Cabo de Santo Agostinho,
Matias  de  Albuquerque  inicia  uma retirada  para  o  sul,  investindo  contra
Porto Calvo, capturando, julgando e executando Calabar.

10

C12

A batalha de Mata Redonda (1636). D. Luiz de Rojas y Borja, sucessor de
Matias  de  Albuquerque  no  comando  do  exército  insurgente  ofereceu
combate aberto aos holandeses, próximo a Porto Calvo, vindo a perder a
vida e a batalha, volvendo seu substituto, o conde de Bagnuoli, ao sistema
de guerrilhas.

10

C13

O revés sofrido por Nassau na Bahia (1638). Entre abril e maio de 1638 o
conde Maurício de Nassau investe na capital da América portuguesa, sendo
rechaçado, ficando o limite sul da expansão máxima holandesa na margem
esquerda do rio São Francisco.

15

C14

As ações da armada do conde da Torre (1639/40).  Uma armada luso-
espanhola  constituída  em  1639,  sob  o  comando  do  conde  da  Torre,
fracassa  em sua  intenção  de  recuperar  Pernambuco,  travando  batalhas
indecisas ao longo do litoral até dar nas costas do Rio Grande do Norte em
1640. 

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C15
A marcha de  Luís  Barbalho (1640). Após desembarcar  da  armada do
conde  da  Torre  no  litoral  do  Rio  Grande  do  Norte,  em 1640,  Barbalho
empreende uma marcha pelo sertão até a Bahia, fustigando os holandeses.

15

C16

A Batalha do Monte das Tabocas (1645) A Batalha do Monte das Tabocas,
ocorrida em 3 de agosto de 1645, foi o primeiro embate entre o exército dos
insurretos e as forças da WIC, aplicando-se a tática da Guerra Brasílica,
sob influência de Antônio Dias Cardoso, com vitória sobre os holandeses.

15

C17

A Batalha de  Casa Forte (1645) Em 17 de agosto  de  1645 ocorreu o
segundo combate da Insurreição Pernambucana, os insurretos com moral
elevado após o sucesso do Monte das Tabocas acometeram sobre a casa
forte  do engenho de  D.  Ana Paes,  onde  estava  estacionada uma tropa
holandesa,  que  após  breve  período  de  combate,  renderam-se  aos
campanhistas.

15

C18

As batalhas de Guararapes (1648-1649). Quando das duas batalhas dos
Guararapes,  em 19  de  abril  de  1648  e  a  19  de  fevereiro  de  1649,  os
holandeses ficaram definitivamente isolados no Recife, se constituindo em
vitórias  estratégicas,  contribuindo  decisivamente  para  o  fim  do  Brasil
Holandês.

30

C19

Bloqueio do Recife e a rendição na Campina do Taborda (1654). Após
as vitórias nos Guararapes com a WIC sitiada no Recife, ficou-se à espera
da ação da armada salvadora da Companhia Geral  de Comércio com a
rendição final dos holandeses na Campina do Taborda em 26 de janeiro de
1654.

15

C20 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. 
   

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.
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 escores = Nota 4,00) 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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
CP/ECEME – 2016

Ficha de Observações

MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu ideias sem ligação de causa e efeito com o
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa
(impessoalidade).

22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme
preconizado na publicação método para  solução de
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução
de questões preconizada na publicação método e nas
vídeoaulas.

24

Não  observou  que  na  questão  do  ND
COMPREENSÃO o subtítulo (quando utilizado) deve
ser a citação sintetizada do fato.  Após o que,  deve
seguir  a  argumentação  que  sedimenta  a  ideia
apresentada (relação de causa e efeito).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não atentou que na questão do ND COMPREENSÂO
NÃO  é  obrigatório  fazer  CONCLUSÕES,  exceto
quando claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do
desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu  introdução  contendo  poucas  ideias
consideradas válidas.

31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o
desenvolvimento.

32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não  redigiu  corretamente  parágrafo,  frase  e/ou
período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não empregou a  abreviatura  e/ou sigla  de  maneira
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou  exageradamente  a  ordem  inversa,
comprometendo a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira
inapropriada.

40
Redigiu  frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil
compreensão.

50
Redigiu texto com caligrafia ruim, comprometendo o
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não  colocou  entre  aspas  palavras  em  idioma
estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

As observações nesta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


