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DPS
CP/ECEME 2016

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar a s  e s t r u t u r a s  p o l í t i c a s  e  e c o n ô m i c a s  d o  I m p é r i o  B r a s i l e i r o  ( 1 8 2 2 - 1 8 8 9 ) .

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
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

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

 Aluno nº
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M15

Conclusão
baseada

nos
aspectos

desenvolvid
os (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
No  período  Imperial  Brasileiro,  grande  parte  das  estruturas
nacionais foram desenvolvidas.

5

C2

De 1822 (proclamação da independência) a 1889 (proclamação da
república),  o  Brasil  vivenciou  67  anos  de  Império  e  de
amadurecimento político e econômico sob a égide da Constituição
de 1824. 

10

C3
O regime monárquico centralizador, a existência da escravidão e os
grandes latifúndios foram as linhas mestras das estruturas políticas
e econômicas daquele período.

5

C4 A manutenção do Imperador no período posterior à independência
foi fundamental para manter a integridade territorial do país. 

5

C5 A seguir, serão estudadas as estruturas políticas e econômicas
do Império Brasileiro (1822-1889).

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%)

Algumas ideias

a. Estruturas políticas

C7

A Constituição  de  1824,  outorgada  por  D  Pedro  I,  iniciou  a
monarquia constitucional, porém o poder Moderador era o fiel
da balança dos outros três – Executivo, Judiciário e Legislativo.
Assim,  D  Pedro  I  tinha  o  livre  arbítrio  para  dissolver  o
Congresso e convocar novas eleições se fossem necessárias.

10

C8

O voto permaneceu censitário e indireto. O eleitor ou candidato
teria que comprovar determinada renda mínima anual. A massa
do eleitorado elegia, nas assembleias paroquiais, os Eleitores
de  Províncias,  e  estes,  os  Representantes  da  Nação.  Os
Deputados eram eleitos para o período de quatro  anos e os
Senadores,  vitalícios.  O Estado  era  dividido  em províncias  e
seus presidentes escolhidos pelo Imperador. Assim, dificilmente
existia uma oposição ao governante, pois para se eleger tinha-
se de estar alinhado como o mesmo, além de fazer parte de
parcela abastada da população.

10

C9

No período regencial, foi criado o Código do Processo Penal,
dando plena autoridade judiciária e policial, no nível municipal,
aos  juízes  de  paz,  que  eram  escolhidos  e  nomeados  pelos
grandes  proprietários,  fortalecendo,  assim,  o  poder  da
aristocracia fundiária. Na mesma época, foram criados o júri e o
“habeas corpus”, avanços do liberalismo, pelo menos na teoria,
de influência inglesa e norte-americana.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

C10

O Ato Adicional de 1834 à Constituição Federal acomodou as
aspirações dos  Moderados (centralizadores)  e  dos  Exaltados
(decentralizadores),  estabelecendo alterações à  Carta  Magna
outorgada  em  1824.  Assim,  foram  criadas:  as  assembleias
legislativas  provinciais,  com  amplos  poderes;  o  Município
Neutro do Rio de Janeiro, território independente da província
do Rio de Janeiro sob administração Imperial; substituição da
Regência  Trina  pela  Una,  escolhida  pelas  assembleias
provinciais de todo país; suspensão do poder moderador e do
Conselho de Estado, eixos do centralismo do Primeiro Reinado.

10

C11

As  ideias  liberais  do  Ato  Adicional  resultaram  em  diversas
revoltas contestatórias que refletiram os anseios por mudanças
mais profundas no país, dentre elas pode-se citar a Cabanagem
no Pará, a Sabinada na Bahia e a Revolução Farroupilha no Rio
Grande do  Sul,  entre  outros.  A única  saída  encontrada  para
manter a integridade do país foi o Golpe da Maioridade (1840),
liderado pelos liberais que trouxeram D Pedro II  ao governo,
dando início ao Segundo Reinado.

10

C12

Com a maioridade de D Pedro II,  as medidas centralizadoras
retornaram,  assim,  foi  restabelecido  o  Conselho  de  Estado,
órgão de assessoria do Imperador de enorme força nacional, foi
realizada  uma  reforma  no  Código  de  Processo  Penal,
subordinando  a  polícia  e  a  justiça  ao  Ministro  de  Justiça  e,
completando o processo, em 1850, a Guarda Nacional passou
para a jurisdição do Ministro da Justiça.

10

C13

Durante  o  Segundo  Reinado,  o  poder  das  oligarquias  se
consolidou e as disputas giravam em torno de dois partidos: os
Liberais,  que  contava  com  profissionais  liberais  urbanos  em
suas  fileiras  bem  como  de  agricultores  responsáveis  pelo
abastecimento  do  mercado  interno  e  os  das  áreas  mais
recentes de colonização; e os Conservadores, que aglutinava a
burocracia  estatal  e  os  grandes  comerciantes  e  fazendeiros
ligados à agricultura de exportação.

10

C14

Em 1847, foi estabelecido o cargo de presidente do Conselho
de  Ministros,  dando  início  ao  parlamentarismo  brasileiro.  Na
tentativa de copiar o parlamentarismo britânico, onde o partido
com  maior  representação  no  parlamento  indica  o  Primeiro-
ministro, no Brasil  foi criado o “parlamentarismo às avessas”,
pois  aqui quem o nomeava era o imperador e,  este,  poderia
dissolver a Câmara ou demitir o escolhido.

10

C15

As  ideias  positivistas  de  Auguste  Comte  contaminaram  as
escolas militares responsáveis por formar parcela significativa
das classes menos abastadas.  Os oficiais  formados estavam
agora  mais  inclinados  aos  movimentos  republicanos,
abolicionistas e contrários à monarquia.

10

Conclusão Parcial

C16

Infere-se  parcialmente  que  a  estrutura  política  foi  influenciada  pela
carta  de  1824,  pelo  Código  de  Processo  Penal,  pelo  Conselho  de
Estado,  pela  Guarda  Nacional  e  pelo  parlamentarismo  às  avessas.
Estes  favoreceram  a  centralização  das  decisões  em  torno  do
Imperador e das classes dominantes, ao passo que o surgimento dos
partidos  políticos  e  o  Ato  Adicional  foram tentativas  importantes  na
descentralização do poder.

15

b. Estruturas econômicas

C17

A  dependência  econômica  dos  capitais  ingleses  cresceu
bastante  durante  o  Império.  Empréstimos  para  pagar  o
reconhecimento  português  da  independência  brasileira,  a
Guerra da Cisplatina e a sucessão portuguesa fizeram crescer
cada vez mais a dívida externa nacional. 

10
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C18

A abertura  dos  portos  e o  estabelecimento  de  tarifas de  15% para
todos os países aumentou a entrada de produtos manufaturados no
Brasil  sem  contudo  desenvolver  a  indústria  nacional.  Balizada  pelo
modelo agroexportador e de grandes latifúndios, a economia nacional
era  totalmente  dependente  da  exportação  de  poucos  produtos,  tais
como  algodão,  açúcar  e  café.  Com  a  concorrência  do  algodão
americano  e  do  açúcar  das  Antilhas,  a  balança  comercial
desequilibrou-se, tornando o país mais endividado pela necessidade
de importar produtos básicos.

10

C19

Como a receita imperial era, em grande parte, advinda dos impostos
sobre  as  exportações,  quando  a  mesma  via-se  em  baixa,  eram
autorizadas  as  emissões  de  dinheiro,  gerando  desvalorização  da
moeda e criando surtos inflacionários. Fruto dessa sistematização, o
governo decretou a falência do Banco do Brasil em 1829, importante
estrutura financeira do País.

10

C20

A garantia da livre circulação da Bacia do Prata foi resultado da Guerra
da Cisplatina, onde o Brasil perdeu parte de seu território, surgindo a
República do Uruguai, mas garantiu sua influência na referida bacia,
por onde era feita toda a circulação econômica e social da região do
Mato Grosso.

10

C21

O desenvolvimento industrial veio com a Tarifa Alves Branco, em 1844,
inicialmente com a intenção de aumentar a arrecadação dos impostos
sobre as importações, saltando de 15% para valores entre 30% e 60%,
dependendo do produto,  estimulou a produção nacional  de algumas
manufaturas para o abastecimento do mercado interno, notadamente
as indústrias têxteis, pois a produção local passou a ser mais atrativa.

10

C22

As sobras de capitais ocasionadas pela extinção do tráfico legal  de
escravos, por intermédio da Lei Euzebio de Queiroz, liberou enormes
capitais que foram direcionados para ouras áreas da economia, dentre
as quais a indústria.

5

C23

A era  Mauá,  em  homenagem  ao  grande  empresário  gaúcho  Irineu
Evangelista  de  Souza,  o  Barão  de  Mauá,  foi  o  período  de  maior
investimento  em  infraestrutura  do  período  imperial.  Mauá  dirigiu
inúmeros  empreendimentos  em  meados  do  século  XIX:  os  bancos
Mauá, Mac-Gregor & Cia. e Casa Mauá & Cia., com atuação no Brasil,
Inglaterra, França, Estados Unidos e países platinos. A companhia de
Bondes do Jardim Botânico, a Companhia de Gás do Rio de Janeiro, a
Companhia a Vapor do Rio Amazonas, a Estrada de Ferro Mauá, a
Companhia  de  Rebocadores  a  Vapor  do  Rio  Grande  do  Sul  e  a
Fundição e Estaleiro da Ponta de Areia, em Niterói.

10

C24

A dinâmica dos negócios, principalmente na capital do Império,
fez  surgir  a  Bolsa  de  Valores  do  Rio  de  Janeiro,  importante
órgão  para  a  negociação  de  produtos  futuros  com  relativa
segurança. Em 1845, foi regulamentada a profissão de corretor.

5

C25

A primeira  iniciativa  importante  para  a  imigração  se  deu  em
1847  com  o  Senador  Campos  Vergueiro.  Este  implantou  o
“sistema de parceria” que foi seguido por outros fazendeiros. Se
dava pelo custeio das passagens e demais custos de instalação
dos  imigrantes  nos  locais  de  trabalho  e  seu  posterior
pagamento.  Durante  o  trabalho,  retinham 1/3  dos  lucros  e  o
restante  amortizavam  a  dívida  inicial  com  os  fazendeiros.
Considerado  abusivo,  foi  substituído  por  outras  formas  de
estímulo  à  imigração  e  implantação  de  trabalho  livre  e
assalariado.

10

C26

A Lei de Terras, de 1850, acabava com a doação de terras do
Estado e determinava que as mesmas deveriam ser compradas
a preços elevados.  Assim, o imigrante e o pequeno produtor
tinham o acesso à terra dificultado e só restava trabalhar para
os  grandes  latifúndios.  Desta  forma,  as  elites  econômicas
garantiram  as  fontes  de  mão  de  obra  para  o  modelo
agroexportador.

10
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Conclusão Parcial

C27

Conclui-se parcialmente que a estrutura econômica do Império
foi responsável pelo endividamento externo do país, pois seu
modelo latifundiário exportador, movido a trabalho escravo, teve
maior peso, em detrimento da indústria incipiente e do trabalho
livre e assalariado, gerando déficit na balança comercial.

15

C28  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

C29
Durante o período imperial, mudanças consideráveis foram realizadas
nas estruturas políticas e econômicas. 5

C30

Em resumo, as transformações econômicas ocorridas no Império não
representaram ganhos sociais capazes de melhorar as condições de
vida  da  população  que,  ávidas  por  melhorias,  pressionaram  as
estruturas políticas por mudanças que, por sua vez, sempre garantiram
os privilégios dos mais abastados.

15

C31
A estrutura política foi hábil na centralização de poder e no alijamento
de parcela significativa da população das decisões políticas,  embora
houvesse alguns avanços na autonomia das províncias. 

15

C32
A  estrutura  econômica  foi  baseada  no  modelo  agroexportador,
latifundiário e com mão de obra escrava, favorecendo pequena parcela
da população e gerando dependência econômica de capitais externos.

15

C33
Por  fim,  o  Império  Brasileiro  imprimiu  características  às  estruturas
políticas e econômicas do Brasil que perduram até a atualidade. 10

C34  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 QUESTÃO   (Valor 4,0)

Caracterizar o processo revolucionário cubano, destacando sua influência para a América do Sul no
período de 1959 a 2000.

 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
A Revolução Cubana abriu um precedente para as mudanças
políticas na América do Sul por vias violentas.

5

C2

Cuba,  a  maior  e  mais  rica  ilha  da  América  Central,
estrategicamente posicionada entre o Golfo do México e o Mar
das Caraíbas, dominando as passagens principais do Mar das
Antilhas,  esteve  sob  influência  americana  desde  sua
independência, em 1898, até a Revolução Cubana, em 1961.

5

C3

A América do Sul foi palco de diversas disputas ideológicas pela
tomada  do  poder,  variando  desde  as  ações de  guerrilha,  no
caso colombiano, até as disputas eleitorais democráticas, como
no caso da eleição de Salvador Allende no Chile em 1970.

5

C4

O  período  conhecido  como  Guerra  Fria  aumentou  a  disputa
ideológica entre os capitalistas, apoiados pelos Estados Unidos
da América (EUA) e os socialistas, apoiados pela antiga União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas(URSS), na América.

5

C5
A  seguir,  o  processo  revolucionário  cubano  será  caracterizado,
destacando sua influência para a América do Sul(1959-2000).

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. Assunção do controle do país pelos revolucionários
Após a derrubada do ditador  cubano,  Fulgêncio  Batista,  Fidel
Castro  assumiu  o  controle  do  país,  nomeando  presidente,
Manuel  Urritias  Lleo,  e  chefiando  o  “novo  Exército”.  A vitória
revolucionária  cubana  fez  surgir  diversos  movimentos  na
América do Sul contrários aos governos ditatoriais. 

10

C8

b. Emprego eficaz da guerrilha rural
Com a vitória de Fidel Castro, ficou evidenciado a eficácia da
guerrilha  rural  estabelecida  em Sierra  Maestra  com apoio  do
campesinato, os chamados “guajiros”. Tal sucesso influenciou os
movimentos  guerrilheiros  na  Colômbia:  o  Exército  Popular  de
Libertação  (EPL),  de  teor  maoísta,  o  Exército  de  Libertação
Nacional  (ELN),  grupo  castrista  fundado  em  Cuba  em  1963-
1964, que defendia os métodos do “foco”,  difundidos por Che
Guevara e, o mais importante deles, o M  -19, formado em 1970
contra uma suposta fraude eleitoral. Já no Brasil, também houve
guerrilha rural  centrada  no mesmo método  difundido por  Che
Guevara,  com  treinamento  dos  guerrilheiros  em  Cuba  e
irradiação a partir da região do Araguaia.

15

C9

c. Realização de expurgos aos opositores da revolução
Com  o  tempo,  as  promessas  ao  povo  cubano  foram  sendo
esquecidas e  a revolução desvirtuou-se.  Começou a onda de
expurgos com a morte de mais de 1000 pessoas no “paredón”.

10

C10

d. Estabelecimento de cooperativas agrícolas
O  Instituto  Nacional  de  Reforma  Agrária  (INRA)  passou  a
administrar  todas  as  grandes  propriedades  agrárias,  agora
transformadas  em  cooperativas  agrícolas,  adiando  a  tão
prometida  reforma  agrária,  que  distribuiria  terras  para  os
“guajiros”,  camponeses  de  Sierra  Maestra  que  apoiaram  a
guerrilha  rural  em  troca  de  benefícios  prometidos  pelos
revolucionários.

10



8

C11

e. Expansão da propaganda ideológica
Aos poucos o Partido Comunista passou a dominar todos os campos da
vida nacional  cubana.  A oposição foi  desaparecendo com a extinção
dos partidos, exceto o comunista. Nas escolas foi desencadeado forte
ofensiva  psicológica,  as  Forças  Armadas  deram  origem  ao  “novo
Exército”  e  às  “milícias  populares”.  As  crianças  passaram  a  ser
alfabetizadas de maneira a venerar Fidel Castro, Raul e Che Guevara,
os líderes da revolução.

20

C12

f. Exílio de intelectuais
Grande  parte  dos  professores  da  Universidade  de  Havana
abandonaram  o  País,  obrigando  o  governo  a  contratar  professores
húngaros e tchecos. Tais exilados, em 1960, deram publicidade a um
manifesto bastante significativo, onde condenaram Fidel como traidor
da revolução que a Universidade ajudou a organizar.

15

C13

g. Perseguição à Igreja Católica
Foi estabelecida a perseguição a todos os credos, surgindo uma Igreja
Católica  Cubana,  ajustada  aos  moldes  comunistas  num  esforço  do
Vaticano  para  manter  suas  influências  no  mundo  comunista.  Nos
demais países da América do Sul, a Igreja, cada vez mais ciosa das
necessidades das camadas desfavorecidas da  sociedade,  criou uma
rede de organizações locais para pressionar  por mudanças políticas,
muito  influenciada  pelas  ideias  marxistas  que  passaram  a  ser
analisadas e postas em prática pelos teólogos da libertação. 

15

C14

h. Implantação da ditadura socialista
Cada  vez  mais  Cuba  se  aproximava  do  socialismo  soviético  com
censura  da  imprensa,  ocupação  militar  dos  sindicatos,  abolição  do
direito  de  greve,  expurgos  no  judiciário  e  criação  dos  Tribunais
Revolucionários como instrumento de coação da ditadura.

15

C15

i. A preparação da contra-revolução
Com o passar  dos tempos, o número de exilados foi  aumentando e
formando  nos  EUA  um  movimento  que  reunia  os  partidários  de
Fulgêncio Batista  e os anticastristas.  No México,  foi  criada a Frente
Revolucionária Democrática, treinando contingentes para invadir a ilha.

15

C16

j. Aproximação com o Bloco Socialista
Em  28  de  março  de  1960,  discursando  em  Havana,  Fidel  Castro
renunciou o Pacto do Rio de Janeiro e, no mesmo ano, o russo Nikita
Kruchev e o primeiro-ministro chinês, Chou En Lai, declararam apoio
militar aos cubanos em caso de intervenção americana na ilha.

15

C17

k. Assinatura do comunicado conjunto cubano-soviético
Por  intermédio  desse  comunicado,  assinado  em  Moscou  por  Che
Guevara,  Chefe da Missão Econômica de Cuba, e Anastas Mikoyan,
representante  soviético,  as  autoridades  deste  País  declararam Cuba
como um exemplo de democracia a ser seguido pela América Latina,
Ásia e África.

10

C18

l. O desembarque contra-revolucionário em Cuba
Em  17  de  Abril  de  1961,  cerca  de  2.000  exilados  cubanos
desembarcaram em Cuba  com o  objetivo  de  dividir  a  ilha  em duas
partes.  Porém,  a  resistência  estava  muito  bem  montada  e  superior
numericamente aos  expedicionários.  O apoio  aéreo esperado com a
ajuda americana  não veio  por  prudência  deste  país  e  a  empreitada
fracassou. Em represália foi desencadeada uma onda de terror na ilha e
o processo de comunização se acelerou.

15

C19

m. Declaração de Cuba como Estado Socialista
Em 1º de maio de 1961,  por ocasião das comemorações do Dia do
Trabalho, Fidel Castro declarou que Cuba era um Estado Socialista e
extinguiu as eleições, contando, a partir de então, com ajuda soviética.
A consolidação da Revolução Cubana provocou uma revisão doutrinária
nos movimentos de oposição da América do Sul, tanto os de esquerda
como os de direita.

20

C20

n. Forte dependência cubana à União Soviética
Cuba não conseguiu criar uma autonomia economia internacional e a
total dependência soviética veio em pouco tempo, levando a ilha a se
alinhar totalmente com Moscou. Por outro lado, o governo americano do
presidente Kennedy procurou fortalecer as democracias sul-americanas
por  intermédio  da  Aliança  para  o  Progresso,  programa  de
financiamentos e treinamentos para fortalecer as democracias e afastar
a ameaça comunista.

15



9

C21

o. Apoio cubano ao treinamento de guerrilheiros
A existência de campos de treinamentos na ilha de Cuba para difundir
as técnicas de guerrilha e apoiar os Partidos Comunistas da América do
Sul, teve como contrapartida a criação de Centros de Treinamento para
preparar os militares no combate de contra-guerrilha, dentre eles, pode-
se citar  o do Panamá, com recursos americanos, e o do Brasil  com
recursos próprios.

15

C22 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)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 5 (4)

E4: Regência. 5 (4)
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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 DO ALUNO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2016
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).


