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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar o empreendimento canavieiro, no período de 1530 até o fim da ocupação holandesa em 1654, nas
expressões econômica e psicossocial, concluindo sobre as contribuições desse período para a formação da sociedade
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

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

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

 Aluno nº



2

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

O  empreendimento  canavieiro  na  nova  Colônia  ultramarina  foi  uma
experiência  que  contribuiu  significativamente  para  a  formação  da
sociedade  brasileira.  A  visão  da  administração  portuguesa,  à  época,
estava  voltada  para  riquezas  minerais,  mas  o  sucesso  econômico  do
Brasil, por muito tempo, esteve ligado à utilização do solo. O período a ser
estudado, da chegada dos primeiros colonizadores até o fim da ocupação
holandesa no nordeste brasileiro, é o tempo que deu base e estaiamento à
formação racial e social do Brasil.

5

C2

A nova  Colônia,  situada  abaixo  da  linha  do  Equador  e  banhada  pelo
Oceano Atlântico,  era  mais próxima da Europa na sua parte  nordeste.
Estava  situada  em  região  dos  trópicos  e  trazendo  consigo  todas  as
dificuldades de adaptação enfrentadas pelo portugueses. A ausência de
aridez tornou a Colônia extensivamente ocupável e colonizável tendo o
homem  desenvolvido  atividades  econômicas  em  todos  os  ambientes,
adentrando e conquistando regiões. Perante a inclemência do clima, das
florestas e do ambiente hostil, é inegável a capacidade de adaptação do
colonizador.  Com  parcos  recursos  e  equipamentos,  ele  enfrentou  a
natureza adversa, as distâncias incalculáveis, a segregação e as doenças.

15

C3

Com a cultura da cana-de-açúcar, a Colônia expandiu sua economia e,
mesmo sob jugo de coroas europeias, começou a formar uma sociedade
mesclada de índios, brancos e negros. A simbiose de europeus, nativos e
escravos  orientada  pelas  tradições,  costumes e  hábitos  de  vida  cristã,
trazidos pelos padres Jesuítas, formou um sincretismo religioso que deu
sustento ético e moral àquela sociedade colonial.

15

C4

A seguir,  será estudado o empreendimento canavieiro,  nas expressões
econômica e psicossocial,  no período  de 1530 até  o  fim da ocupação
holandesa (1654), concluindo sobre as contribuições desse período para a
formação da sociedade brasileira.

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  t      o
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Expressão Econômica  :

C6

Em meados  do  século  XVI,  começaram as  atividades  que  ajudaram a
colonizar e explorar melhor o território da Colônia. Coube a Martim Afonso
de  Souza  trazer  as  mudas  de  cana-de-açúcar  para  a  nova  cultura  e,
inicialmente, no Nordeste. Destaca-se neste início a cidade de Salvador,
capital  da  Colônia  e  principal  cidade,  mas,  à  medida  que  a  empresa
colonial  canavieira  começava  a  se  desenvolver,  percebeu-se  a
inadaptabilidade da mão de obra indígena para vários misteres. 

5

C7

Os portugueses já tinham experiência do plantio da cana-de-açúcar nas
ilhas ocidentais africanas (Ilha da Madeira e Açores) e de como funcionava
o comércio na Europa, dominado pelas companhias marítimas de outras
nações.  O  açúcar  já  utilizado  na  Europa,  mesmo  antes  dos
descobrimentos, foi se tornando em produto apreciado pela aristocracia, e
mais tarde, transformou-se em artigo de consumo de massa, ou seja, a
Colônia  devia  atender  aos  interesses  da  Metrópole  e  às  necessidades
açucareiras do mercado europeu.

5

C8

Os portugueses encontraram na Colônia ultramarina um solo úmido e fértil
(massapê)  e  um regime  de  chuvas  constantes,  o  que  não  ocorria  em
outras colônias lusitanas. Além disso, a alta cotação do açúcar mascavo no
mercado  europeu  compensava  investimentos  da  Coroa  portuguesa,  de
investidores particulares portugueses e estrangeiros na busca de lucros
neste  tipo  de  comércio,  pois,  ofereciam  empréstimos  a  juros  aos
produtores. A operacionalização desta empreitada ocorreu com a criação
das capitanias hereditárias.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(60% a 70%)

Algumas ideias

C9

Para  agilizar  essa  exploração  e  o  comércio,  houve  necessidade  de
importar  escravos  africanos,  pois  o  índio  não  se  adaptava  ao  trabalho
daquele tipo de lavoura e ao aprisionamento. O indígena foi útil na lavoura
doméstica de subsistência e na caça.

5

C10

Com a introdução, autorizada pela Coroa, do trabalho escravo a partir do Alvará de
29 de março de 1559, pôde a administração povoar melhor a Colônia e protegê-la,
promovendo a atividade com vigor.  Para impulsionar esta economia, o Governo
Geral da Colônia concedeu isenção de impostos aos produtores. 

5

C11

A cultura da cana foi o alicerce econômico da colonização portuguesa no Brasil
entre  os  séculos  XVI  e  XVII.  A região  mais  próspera  foi  o  Nordeste  (Bahia  e
Pernambuco). Ela abriu novos caminhos, adentrou ao território e surgiram novos
locais de produção, ligando o interior ao litoral. O cultivo em grandes propriedades
de terra (os latifúndios), doadas pela Coroa a nobres e fiéis súditos, tinha de adotar
a produção em larga escala e com custo reduzido (plantation). A produção visava à
exportação e seu processamento era complexo com várias etapas, da moagem até
a embalagem.

10

C12

O engenho era a unidade de produção do açúcar e compreendia as terras
cultivadas, instalações voltadas para a produção de açúcar e as moradias.
Tudo era propriedade do senhor de engenho. Deve ser  ressaltado que,
entre  os  senhores  do  engenho  e  escravos,  haviam  os  homens  livres,
trabalhadores brancos (plantadores de cana independentes, sem recurso
para  estabelecer  um  engenho,  ferreiros,  artesãos,  serralheiros,  etc)  e
escravos libertos.

5

C13

O açúcar foi o principal produto agroexportadora da Colônia até meados de
1620.  Neste  período,  transcorre  a  União  Ibérica  (1580),  mas  no  Brasil
foram  preservados  os  aspectos  fundamentais  da  colonização  lusitana.
Com a junção das Coroas, as nações inimigas da Espanha passam a ver
na invasão do espaço colonial lusitano uma forma de prejudicar o rei Filipe
II de Espanha. Enquanto a União Ibérica foi vigente, ingleses, holandeses
e  franceses  tentaram  ocupar  o  Brasil.  Entre  todas  essas  tentativas,
destaca-se  a  invasão holandesa,  que  obteve  o  monopólio  da  atividade
açucareira em praticamente todo o litoral nordestino. 

10

C14

Os holandeses tentaram uma incursão na Bahia, o que não deu certo. Em
1630, em uma segunda expedição a Pernambuco, que foi bem-sucedida.
Durante seu domínio,  a Holanda enviou o príncipe Maurício de Nassau
para  governar  as  terras  que  havia  conquistado  e  instalar,  nestas,  uma
colônia holandesa no Brasil. A resistência colonial aos flamengos foi um
grande esforço financeiro e militar com base em recursos não só externos
como locais.  Foi  uma luta  pelo  açúcar  e  sustentada  pelo  açúcar.  Após
algum  tempo,  ocorreram  muitas  revoltas  devido  aos  altos  impostos
cobrados pelos holandeses. 

C15

A invasão e a ocupação holandesa foi o maior conflito político-militar da Colônia.
Apesar de ocorrer no Nordeste, ele não se resumiu em episódio regional. Fez sim,
parte de um quadro de relações internacionais entre os países europeus, revelando
a dimensão da luta pelo controle do açúcar e das fontes de suprimento de escravos
africanos. Os preços competitivos motivados por clima, regime de chuvas, mão de
obra e produtividade do solo permitiram ao açúcar brasileiro ser mais atraente aos
grandes capitais estrangeiros, gerando mais e maiores lucros.

10

C16

Em 1640, a Guerra da Restauração definiu a vitória portuguesa contra a dominação
espanhola e a extinção da União Ibérica. A dinastia de Bragança, iniciada por dom
João IV, passou a reinar em Portugal. Na Colônia, tal separação não fez terminar o
conflito  no  Nordeste  e  o  Príncipe  holandês,  Maurício  de  Nassau,  procurava
melhorar a economia e a administração do território conquistado. Trouxe artistas,
naturalistas, pintores e engenheiros. Deu novo formato às cidades, onde Recife se
tornou  modelo  de  arquitetura  holandesa.  A ocupação  estrangeira  fez  com  que
donos de engenho abandonassem a produção,  deixando o campo estagnado e
provocando uma queda na produção. Esse fato e outros motivos de desavenças
com a Companhia das Índias Ocidentais fizeram com que Nassau regressasse à
Europa em 1644.

15

C17

Na luta pela reconquista dos territórios ocupados, participaram os donos de
engenho, escravos alforriados, índios aculturados e portugueses contrários
à ocupação flamenga. O centro da revolta instalou-se em Pernambuco. Os
revoltosos dominaram o interior  e  os holandeses o Recife.  A economia
estagnou. Finalmente, em duas ocasiões em Guararapes (1648 e 1649),
os insurretos impuseram derrotas aos holandeses. Mas, eles ainda não se
renderam e, somente em 1654 e após o cerco de Recife por uma esquadra
portuguesa,  os  remanescentes  capitularam  e  assinaram  o  termo  de
rendição. 

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(60% a 70%)

Algumas ideias

C18

A cultura canavieira nordestina foi parcialmente prejudicada pelas ações de
ocupação  estrangeira  e  pelas  atividades  bélicas.  Essa  mesma  cultura
tomou a direção do Sul e floresceu também no Sudeste da nova Colônia
onde, também deu bons frutos econômicos, contando também com a mão
de obra do escravo africano.

5

Conclusão Parcial

C19

Como  conclusão  parcial  pode-se  perceber  a  importância  da  cultura
canavieira para a economia da nova Colônia lusitana e que a ocorrência de
prejuízos para a colônia e a atividade canavieira motivados pelas ações
bélicas. Por outro lado, fez surgir de forma aglutinadora a revolta das raças
que  impuseram  severas  perdas  aos  invasores.  A produção  açucareira
naquela ocasião já enfrentava a concorrência da região Antilhana, porém,
no Nordeste brasileiro ela continuou com força e também se expandiu mais
ainda, levando para o Sudeste o sucesso da cultura da cana-de-açúcar.

15

C20 Outras ideias julgadas pertinentes

b. Expressão Psicossocial  :

C21

A ocupação humana da nova Colônia e a escassez demográfica no Brasil
ainda se tornaram mais evidentes quando se constatou que, essa mesma
população  se  distribuía  de  forma  muito  desigual  pelas  capitanias,  pois
cerca de 2/3 estavam concentradas em Pernambuco e na Bahia.

5

C22
A vivificação da nova Colônia era urgente.  Os números mais confiáveis
sobre a situação demográfica dão conta de 25 mil a 30 mil brancos nos
anos de 1580. 

5

C23

Não  se  tem números  exatos,  mas  é  sabida  a  relevância  numérica  de
degredados, pelo menos na fase inicial, que aportaram na nova Colônia,
talvez fruto da pressa da Coroa em povoar rapidamente o Brasil. A pena de
degredo atingia populações e crimes muito diversificados, não significando
a  preponderância  dos  piores  malfeitores,  ladrões  ou  assassinos.  A
colonização  se  fez  muito  heterogênea  quanto  a  procedência  étnica  e
social.  Não predominaram nem louro nem moreno, nem os aristocratas,
nem criminosos, nem fidalgos. 

5

C24

Os  jesuítas  da  Companhia  de  Jesus  que  aqui  aportaram logo  após  o
descobrimento encontraram resistências,  nem tanto do silvícola  mas do
branco colonizador. Representados por Nóbrega e Anchieta, eles fundaram
aldeias  indígenas  (reduções),  firmaram  o  idioma  português  e
estabeleceram colégios que constituíram a base de toda a cultura colonial.
Ao  mesmo  tempo  que  tinham  um  papel  humanitário,  em  virtude  dos
conflitos que tiveram de enfrentar, seja com os colonos seja com os oficiais
da Coroa ou diretamente com este, também tiveram um papel destrutivo
com relação aos índios.  Por imposição da Coroa,  retiraram dos nativos
seus costumes e crenças para conduzi-los à civilização cristã europeia.

15

C25

O ameríndio não se dobrou aos interesses dos colonizadores. Só muito
discretamente  e  para  serviços  específicos,  pôde  ser  enquadrado  aos
padrões de trabalho dos senhores de engenho e proprietários de terras.
Mais do que nos canaviais ou nos engenhos, os ameríndios participavam
das atividades do criatório  sertanejo  e  da colonização,  na categoria  de
contingente humano dócil ao cruzamento. 

5

C26

Os senhores de engenho normalmente provinham de famílias de origem nobre,
imigrantes  com  posses,  comerciantes  ou  funcionários  de  altos  cargos  da
administração portuguesa. Com o tempo, os donos de engenho foram formando
uma classe homogênea, promovendo, inclusive, casamento entre famílias.

5

C27

A miscigenação, desde o início, foi intensa. Os brancos conviviam com as
índias  pela  exclusiva  falta  do  segmento  feminino  na  Colônia.  Com  a
chegada  dos  escravos,  essa  mistura  de  raças  se  tornou  mais  forte,  e
surgiram muitos filhos bastardos nascidos ao redor da Casa Grande.  A
ação  dos  jesuítas  foi  fundamental,  colocando  limites  aos  instintos
humanos, o que, por vezes, gerou no clero perseguições e assassinatos.

5

C28

O engenho colonial era basicamente constituído das instalações de produção, da
casa-grande (a residência do senhor de engenho e sua família e centro de poder
do engenho colonial),  e da senzala, moradia dos escravos que trabalhavam no
engenho, que era um local rústico e pouco adequado à moradia humana, devido a
suas  péssimas  condições.  Os senhores  e  suas  famílias  na  casa-grande  eram
servidos  pelos escravos,  e  essa  relação traz o aspecto  da  intimidade entre os
senhores  e  escravizados.  São  essas  interações  que  vão  formar  a  sociedade
brasileira patriarcal. 

10



5

C29

Tanto  a  casa-grande como a senzala  representavam o embrião  de um
novo sistema político, econômico e social. As relações que se davam entre
essas  duas  esferas  serviam  para  equacionar  as  diferenças  gritantes
existentes na sociedade. A senzala fez parte da vida cotidiana de sujeitos
escravizados,  envolvendo  formas  de  organização  social,  resistência  e
convívio.

5

C30

A casa-grande é o maior símbolo do poderio absoluto dos senhores de
terras.  A família  que  lá  vivia  era  numerosa.  Eram  muitos  filhos,  tanto
legítimos como ilegítimos, parentes, agregados, escravos e libertos. Todos
respeitando a autoridade doméstica e pública do senhor, que, ao mesmo
tempo, é pai, patriarca e chefe político. Essa era a estrutura familiar das
regiões da monocultura tropical, escravista e exportadora.

10

C31

A  miscigenação  colonial  apresentou  importante  característica.  Na
convivência forçada do escravo africano, do índio e do branco, a sociedade
colonial  adquire  um  perfil  mestiço,  personificado  pelo  mulato  (branco
europeu e negro africano) e pelo caboclo (branco e índio). Essa mistura de
etnias  e  culturas  condicionou  as  relações  sociais  e  culturais  entre
colonizadores e colonizados, gerando um modelo de sociedade original na
Colônia,  heterogêneo  e  multirracial,  aparentemente  harmônico,  sem
segregação interna.

10

Conclusão Parcial

C32

Conclui-se, parcialmente, que a colonização do Brasil aconteceu pela força
e pela determinação dos portugueses, pelo conhecimento e pela ajuda dos
índios, pela dedicação dos jesuítas e pelo trabalho pesado desenvolvido
pelo escravo africano. Dessa confluência de fatores e etnias,  a Colônia
desenvolveu uma sociedade plural e, mesmo sob a cobiça de outros povos
europeus  buscando  as  riquezas  da  Colônia  lusitana,  ultrapassou  com
determinação as pretensas dominações externas.

15

C33  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Conclusão
(20% a 30%)

Algumas
 ideias

C35

Sobre a expressão econômica pode-se elencar que, a cultura canavieira na
Colônia lusitana propiciou um crescimento econômico forte. Despertou a
cobiça  de  outras  coroas  europeias.  O  desejo  da  conquista  estrangeira
trouxe prejuízos à Colônia e ao empreendimento da atividade canavieira
motivada pelas ações bélicas. O açúcar sofreu a concorrência Antilhana,
porém  no  Nordeste  brasileiro  ela  continuou  com  força  e  se  expandiu
levando para o Sudeste o sucesso da atividade açucareira.

5

C36

Na  expressão  psicossocial  fez  surgir  o  sentimento  de  nacionalidade,
gerando  a  revolta  das  etnias,  que  impuseram perdas  aos  invasores.  A
colonização foi fruto da determinação dos portugueses, pelo conhecimento
e a ajuda dos índios, pela missão apostólica dos Jesuítas e pelo trabalho
desenvolvido  pelo  escravo  africano  e  a  confluência  de  povos  distintos
desenvolveu  uma  sociedade  plural.  Foi  o  açúcar,  que  iniciou  o
povoamento,  fixou  o  homem à  terra,  permitiu  a  abertura  de  caminhos
ligando as fazendas aos centros urbanos litorâneos e contribuiu para a
mistura das raças e sua gradativa união.

10

C37

O trabalho missionário dos jesuítas contribuiu para um idioma único, iniciou uma
nova cultura multirracial e, com as práticas religiosas, aglutinou hábitos e tradições
na Colônia. A criação de escolas e colégios religiosos contribuiu para criar padrões
culturais únicos e para uniformizar a língua portuguesa.

5

C38

O senhor de engenho administrou com firmeza e fidelidade à Coroa o ambiente da
Casa Grande e a grande propriedade rural, na qual, à custa da força do trabalho
escravo e demais habitantes, praticou-se o cultivo da cana-de-açúcar, a produção e
a exportação do açúcar. Essa moldura econômica e social colonial foi transportada,
até hoje para alguns locais no interior do Brasil.

10

C39

Também  pode-se  inferir  que  a  disciplina  trazida  pela  Coroa  portuguesa  e  a
obediência introjetada pelas práticas católicas moldaram a sociedade colonial, que
ultrapassou  o  tempo.  O  somatório  de  sentimentos  e  procedimentos  formatou
aquela incipiente sociedade colonial, conduzindo, em grande parte, para o modelo
atual da sociedade brasileira.

5



6

C40

O empreendimento canavieiro no período estudado marcou tanto a economia como
a sociedade brasileira. A cultura da cana-de-açúcar transferiu muita riqueza para a
Coroa portuguesa e, mesmo após as ações de reconquista do território invadido
pelos holandeses, a manufatura açucareira retornou com novo ímpeto, mas já não
estava restrita ao Nordeste brasileiro. A cultura se voltou para o Sudeste. Deve ser
ressaltado que a mão de obra escrava usada nos canaviais nordestinos também
voltou-se, em parte, para a cultura canavieira no Sudeste.

15

C41 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)

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

“O sucesso da Restauração Meiji é fundamental para as transformações que viriam a colocar o Japão como a primeira
potência econômica e militar não ocidental...” (Conteúdo Básico de História, CP/CAEM – ECEME)

Justificar a assertiva acima à luz das expressões política e econômica.

 1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma
preparação correta para o desenvolvimento

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa). 

Em todas as ideias. 10

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

Em nenhuma das ideias. 0

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

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10
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) 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
O Período Meiji caracterizou-se por consideráveis modificações em todas
as expressões de poder ocorridas no Japão. 

5

C2
Tais mudanças, ocorridas entre os anos de 1868 a 1912, resultaram em
grande e acelerado desenvolvimento, industrialização e modernização do
país. 

5

C3

Este período teve como principal fator motivador a pressão das grandes
potências europeias e dos Estados Unidos da América (EUA) para que o
Japão abandonasse sua política  isolacionista  e  o xenofobismo,  abrindo,
assim, um novo mercado consumidor para seus produtos.

5

C4
As  modificações  ocorridas  tiveram  como  principal  consequência  a
efetivação  do  Japão  como uma potência  econômica  e  militar,  iniciando
neste país o ciclo capitalista. 

5

C5
A  seguir,  serão  apresentados  aspectos  das  expressões  política  e
econômica que justificam a importância do período para a transformação
do Japão em uma potência econômica e militar.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 
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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

a. Expressão Política:

C7

1) Mudança do status quo político
O  Período  Meiji  caracterizou-se  pelo  retorno  do  poder  político  aos
imperadores,  retirado  durante  o  século  XII,  com  a  implantação  do
Xogunato, sistema  feudal  de  governo  comandado  pelos  militares
(samurais) que privilegiava a manutenção da paz e da ordem. 

25  

C8

2) Troca de feudos por províncias
Uma das primeiras ordens do novo governo foi  a de se extinguirem os
feudos, cessando os direitos que os senhores de terra (daymios) possuíam.
Esses  feudos  foram  substituídos  por  províncias,  entre  as  quais  se
destacaram  Kagoshima  e  Yamaguchi,  privilegiadas  por  terem  seus
senhores trabalhado efetivamente pela restauração do poder ao imperador.

20

C9

3) Redação e promulgação de uma constituição.
Após a concretização do novo governo, verificou-se a pretensão do imperador de
governar da mesma forma ditatorial que os antigos Xóguns, escorando-se no poder
regional das duas grandes províncias. As classes menos favorecidas, que exigiam
uma  política  baseada  na  opinião  pública,  insurgiram-se  contra  esta  situação,
obrigando o governo a promulgar uma constituição, em 11 de janeiro de 1889.

20

C10

4) Guerra com a Rússia
O conflito,  iniciado em 1904, deveu-se à disputa pelos dois países de áreas de
influência.  A invasão  da  Manchúria  e  parte  da  Península  Coreana  pela  Rússia
provocou a reação japonesa, que na época já contava com um parque industrial de
material  bélico  desenvolvido.  Apesar  do  poderio  russo,  os  japoneses  obtiveram
resultados importantes, que culminaram com a vitória no conflito, colocando o país
numa posição de prestígio no cenário internacional. 

20

C11

5) Exacerbação do militarismo e do nacionalismo
O Período Meiji motivou o militarismo e o nacionalismo no Japão, criados
pela necessidade de autodefesa da identidade nacional, pela necessidade
de conquistar mercados externos e de garantir fornecimento de matérias-
primas,  ampliando  sua  influência  no  Extremo Oriente.  O serviço  militar,
antes privilégio dos samurais, passou a ser obrigatório. 

20

b. Expressão Econômica:

C12

1) Abertura dos portos japoneses ao comércio externo
Uma das primeiras decisões do novo governo foi a abertura dos portos ao comércio
exterior,  motivado  pela  pressão  exercida  por  parte  de  americanos,  russos  e
europeus, ávidos pela conquista de novos mercados. O comércio desenvolveu-se
rapidamente, incrementando sobremaneira o capitalismo nacional. 

 20

C13

2) Incentivo à industrialização
Rapidamente,  o  governo  japonês  compreendeu  que,  sem  um  parque  industrial
robusto,  ficaria  a  mercê  das  potências  europeias  e  dos  EUA,  como  mercado
consumidor  de  produtos.  Para  tal,  tomou  várias  medidas  como  o  envio  de
estudantes para o exterior, a contratação de pessoal estrangeiro especializado, a
modernização dos sistemas de transporte e comunicações, além de consideráveis
investimentos em infraestrutura e negócios.

25

C14

3) Fortalecimento da indústria de defesa
As novas demandas impuseram ao país o desenvolvimento acelerado de
sua indústria de defesa. Tal assertiva foi corroborada por ocasião dos conflitos
com China e Rússia, onde a existência de moderno material bélico foi condição
preponderante para as vitórias japonesas.

20

C15

4) Disputa econômica com a China
Com o advento da industrialização acelerada, o Japão viu-se obrigado a
ampliar sua influência econômica na região, entrando em choque com a
China, culminando em 1894 na guerra Sino-Japonesa. Vencido pelo Japão,
o conflito teve como principais consequências o pagamento por parte da
China de vultosa indenização, além da disponibilização de quatro portos
em seu território para o comércio japonês.

25

C16

5) Surgimento das grandes corporações capitalistas
As  grandes  corporações  capitalistas  surgiram  e  evoluíram  rapidamente
nesse período, principalmente devido ao significativo amparo que o Estado
fornecia  às  empresas  privadas,  com  base  em  política  econômica
protecionista,  que  mantinha  impostos  de  importação  elevados  com  o
objetivo de proteger a indústria nacional.

20

C17 Outras ideias julgadas pertinentes

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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 3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 
 

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)

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
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


