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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar, na expressão política, as três fases da Era Vargas: Governo Provisório (1930-1934), Governo
Constitucional  (1934-1937)  e  Estado  Novo  (1937-1945),  destacando as  crises  e  instabilidades  ideológicas
ocorridas, concluindo sobre o papel dos militares entre 1930 e 1945.

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. 15
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. 20
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M11
Estudo das ideias

com ligação de
causa e efeito.

Totalmente. 30
Mais da metade das ideias com ligação. 20

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

M12
Elaboração das ideias

do destaque

Totalmente. 15
Mais da metade das ideias com ligação. 10

Menos da metade das ideias com ligação. 5
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

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

M14
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

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

 Aluno nº



2

M16

Conclusão
baseada nos

aspectos
desenvolvidos

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução ou
no desenvolvimento.

10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte na
introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias tem suporte
na introdução ou no desenvolvimento.

2

Ideias sem suporte. 0

M17 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                             - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias 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
A Era Vargas (1930-1945) que deu fim da Primeira República ou “República Velha”
(1889-1930) e a mudança na esfera de poder no Brasil, com o fim da política do
“café com leite”. 

10

C2
O período de 1930 a 1945 gerou uma transformação do País na esfera política,
marcada  por  crises  internas  graves  e  instabilidades  de  caráter  ideológico,
influenciadas pelos embates políticos ocorridos no mundo no período.

10

C3
O  Exército  Brasileiro(EB)  e  a  política  nacional:  papel  dos  militares  durante  a
década de 1920, exercido mediante movimentos como o “Tenentismo”.

10

C4

A seguir,  serão estudadas,  na expressão política,  as três fases da Era Vargas:
Governo  Provisório  (1930-1934),  Governo  Constitucional  (1934-1937)  e  Estado
Novo (1937-1945), destacando-se as crises e instabilidades ideológicas ocorridas,
concluindo-se sobre o papel dos militares entre 1930 e 1945.

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. Governo Provisório (1930-1934)

C6

A Revolução  de  1930,  a  articulação  política  de  militares,  chefiados  por  Góis
Monteiro em torno da liderança de Getúlio Vargas, e a ascensão deste ao poder,
derrubando a ordem criada pela “República Velha”.  Destaca-se aqui uma crise
que marcou o início do período.

10

C7
O papel da Junta Pacificadora, constituída pelos generais Tasso Fragoso e Mena
Barreto e o almirante Isaías de Noronha, permitiu a passagem do poder impedindo
a eclosão de uma guerra civil entre o governo e os revolucionários. 

10

C8
A nomeação de  interventores  por  parte  do  Governo Federal  para  submeter  os
Estados  e  enfraquecer  o  poder  dos  grupos  locais  que  tinham  articulado  a
hegemonia política na Primeira República.

5

C9
Os clamores pelo retorno à ordem constitucional no País, especialmente em São
Paulo, e a atuação dura de Getúlio Vargas, nomeando interventores que estavam
alinhados com o Governo Federal e não com as lideranças locais.

5

C10

A Revolução Constitucionalista de 1932: com apoio das unidades do EB situadas
no Estado, São Paulo se levanta contra o Governo Federal, exigindo uma nova
Constituição  para o  País.  Getúlio  Vargas  reage e  com apoio  do  EB,  debela  a
rebelião após três meses. Ressalta-se aqui a mais relevante crise do período.

15

C11 A eleição da Assembleia Nacional Constituinte em maio de 1933, para compor o
Congresso Nacional e redigir uma nova Constituição para o País. 10

Conclusão Parcial

C12

A instabilidade do Governo Provisório, com questionamentos ao poder de Vargas
por meio de revoltas pedindo uma nova Constituição, debeladas pela ação do EB,
além  da  criação  da  nova  ordem  política  do  País,  por  meio  da  nomeação  de
interventores federais nos Estados.

10

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Governo Constitucional (1934-1937)

C14
A Constituição  de  1934,  que  procurava  restaurar  a  democracia  no  País  e  a
manutenção  do  poder  por  Vargas,  eleito  indiretamente  pela  Assembleia
Constituinte para um mandato de quatro anos.

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

Algumas ideias

C15
O enfraquecimento das lideranças tenentistas, cooptadas pela ação de Vargas com
cargos no Governo Federal ou promoções no EB, e pela pouca capacidade de
articulação de oposição a Vargas.

10

C16

A ascensão de grupos comunistas ligados ao Partido Comunista Brasileiro(PCB),
ilegal, e fascistas como a Aliança Integralista Brasileira, com ações como desfiles,
comícios e  enfrentamentos em diversas  cidades.  Verifica-se aqui  a  ação das
instabilidades ideológicas no período.

10

C17

O surgimento da Aliança Nacional Libertadora(ANL), em 1935, liderada por Luís
Carlos  Prestes,  antigo  líder  tenentista  que  havia  se  filiado  ao  movimento
comunista,  com  agenda  revolucionária  e  apoio  da  União  das  Repúblicas
Soviéticas(URSS) e partidos comunistas sul-americanos.

5

C18

A aprovação da  Lei  de Segurança Nacional  em abril  de  1935 pelo  Congresso
Nacional, fez com os movimentos comunistas fossem declarados ilegais. Foi criado
o  instrumento  do  “crime  contra  a  ordem  política  e  social”,  no  que  o  Governo
Federal passou a enquadrar a maior parte dos opositores.

10

C19

A  eclosão  da  Intentona  Comunista,  em  novembro  de  1935,  com  militares
comunistas  tentando  dominar  unidades  do  EB  para  implantar  um  governo
comunista no País, em Natal, Recife e Rio de Janeiro, foi duramente reprimida por
forças do EB e depois pelo Governo, com a criação do Tribunal  de Segurança
Nacional.  Percebe-se aqui a  crise mais grave do período, com motivações
ideológicas.

15

Conclusão Parcial

C20

A Constituição de 1934 e a tentativa de democratização do País fracassada por
meio da radicalização política através do embate entre fascismo e comunismo,
estourando revoltas como a Intentona Comunista, que promoveu o fechamento do
regime, com legislação dura em resposta as crises ideológicas.

10

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

c. Estado Novo (1937-1945)

C22

A decretação  do  “Estado  Novo”,  em  novembro  de  1937,  sob  o  pretexto  da
descoberta  do  “Plano  Cohen”,  um  suposto  plano  para  a  eclosão  de  revoltas
comunistas  e  derrubada  do  Governo.  Ressalta-se  aqui  evento  de  grande
instabilidade ideológica.

10

C23

A ordem autoritária do Estado Novo tinha seu fundamento legal pela Constituição
de 1937, outorgada por Vargas, que lhe garantia grande poder, enfraquecendo os
Estados, e centralizando o poder na figura do presidente,  esmagando qualquer
oposição política.

5

C24
A viabilização do projeto de Góis Monteiro do “Exército forte”, com aumento de
efetivos, aquisição de equipamentos e isenção de querelas políticas para a criação
da política unificada da instituição.

10

C25

A insatisfação da Aliança Integralista Brasileira com Vargas, desejando cargos no
Governo, fez estourar o Levante Integralista em 1938, no Rio de Janeiro, que foi
rapidamente  debelado  por  tropas  do  EB.  Destaca-se  aqui  grave  crise  do
período, com motivação ideológica.

15

C26
O EB, prestigiado por Vargas, foi o principal pilar do Estado Novo. Por isto, recebeu
novos equipamentos e doutrinas por meio da participação do Brasil na Segunda
Guerra Mundial, com o envio de tropas brasileiras à Itália.

10

C27

A Queda de Vargas, em 29 de outubro de 1945, promovida pela ação do Ministro
da  Guerra,  Góis  Monteiro,  apoiado  pelo  Alto  Comando  do  Exército,  e  a
redemocratização,  com  eleições  em dezembro  de  1945,  pondo  fim  ao  Estado
Novo. 

10

Conclusão Parcial

C28

A ordem autoritária do Estado Novo, com fundamento legal pela Constituição de
1937, centralizando todo poder na figura do presidente, o que permitiu fazer quase
desaparecer a oposição política, contando o regime com a sustentação militar, em
especial do EB, para sua manutenção e fim.

10

C29 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

C30
A Era Vargas (1930-1945): a transformação do Brasil mediante o fortalecimento do
Estado, enfrentando crises internas e questões ideológicas. 15

C31
As três fases da Era Vargas e a mudança na política nacional, com o surgimento
de  novos  atores  políticos,  como  os  movimentos  fascistas  e  comunistas,  as
instabilidades decorrentes 

15
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C32

O papel dos militares na política, primeiro, envolvidos em diversas causas, como a
Revolução de 1932, ligados à organizações comunistas como a ANL ou fascistas
como a Ação Integralista Brasileira; e, finalmente, com a ação de Góis Monteiro,
que promoveu o fortalecimento do EB, e o unificou em torno de uma política para a
Instituição, que sustentou Vargas e ao final o retirou do poder em 1945.

15

C33
O Brasil após a modernização autoritária da Era Vargas, com a centralização do
poder no governo federal e o enfraquecimento dos Estados. 15

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)

(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 QUESTÃO   (Valor 4,0)

Apresentar  as  causas  das  Revoltas  Antioligárquicas  durante  a  Primeira  República  no  Brasil  (1889-1930),
destacando as que contribuíram para o declínio do poder das oligarquias brasileiras naquele período.

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. 15

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

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 15

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da imposição do

destaque

Em todas as ideias. 15

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

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
As  causas  das  Revoltas  Antioligárquicas  que  ocorreram  durante  a  Primeira
República  no  Brasil  estavam  assentadas  em  aspectos  políticos,  econômicos  e
psicossociais herdados do Império.

5

C2
A passagem do Império para a República no Brasil, em 1889, caracterizou os anos
seguintes  que  se  seguiram  como  um  período  de  grandes  incertezas,  sendo
conhecido como a Primeira República ou República Velha, findando-se em 1930.

10

C3
A República da Espada cedeu lugar à República das Oligarquias com ascensão de
Prudente de Moraes em seu mandato de 1894 a 1898, caracterizada pelo domínio
dos fazendeiros e pelo reinado absoluto do café.

10

C4

Durante  o  governo  de  Prudente  de  Moraes,  ocorreu  a  primeira  grande  revolta
antioligárquica,  Canudos  (1894-1897),  que  comprometeu  seriamente  o  poder
central, sendo seguida nos governos posteriores pela Revolta do Contestado (1912-
1916), as Revoltas Tenentistas (1922-1927) e a Revolução de 1930.

10

C5 Serão apresentadas as causas dessas revoltas, destacando-se as que contribuíram
para o declínio do poder das oligarquias brasileiras durante a República Velha.

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

Causas das Revoltas Antioligárquicas durante a Primeira República no Brasil
(1889-1930)

C7
a. Fanatismo Religioso  - O sentimento religioso exacerbado pelas componentes
do Milenarismo, do Sebastianismo, do Messianismo e a separação entre a Igreja e
o Estado contribuíram para a eclosão das revoltas de Canudos e do Contestado.

15

C8

b. Crises  econômicas - A  situação  econômica  degradada  desde  o  final  do  Império
prosseguiu  deteriorada  nos  primeiros  anos  da  República,  acentuada  pela  Crise  do
Encilhamento,  desencadeando  uma  crise  financeira  e  institucional,  marcando  a  Primeira
República, sendo uma das causas das Revoltas Antioligárquicas dessa fase republicana
que contribuíram para o declínio do poder das oligarquias.

20

C9

c. Pobreza - A  pobreza  de  grande  parte  da  população  brasileira,  fruto  das
estruturas socioeconômicas oriundas da Colônia e do Império, foi fator causal de
movimentos contra as classes que conduziam a política nacional naquele momento
histórico.

10

C10

d. Desemprego - A experiência da mão de obra assalariada ainda engatinhava na
República  Velha,  porém  o  fantasma  do  desemprego  já  figurava  como  fator
motivador  de crises e conflitos contra as  oligarquias  que dominavam o cenário
político e econômico daquele período.

10

C11

e. Política dos Governadores - Com esta política, a troca de favores entre líderes
locais e políticos de São Paulo e Minas Gerais, na qual os primeiros tinham apoio
do governo federal, controlado por paulistas e mineiros, impedia uma renovação no
poder, fomentando revoltas contra as elites, diminuindo a força das oligarquias. 

20

C12

f.  Sistema Eleitoral  Fraudulento -  O sistema eleitoral  em vigor  nesse período
permitia  distorções  que  o  tornaram  fraudulento,  sendo  uma  dessas  distorções
conhecida como o “voto de cabresto”, favorecendo a compra de votos e a fraude,
caracterizando um aspecto que induziu a revoltas contra os dirigentes da política
nacional, reduzindo a força dessas elites durante as Revoltas Tenentistas e na
Revolução de 30.

20

C13

g. Representatividade - A baixa representatividade estava exposta no voto aberto,
na corrupção administrativa,  na pouca liberdade de imprensa e na limitação da
harmonia  entre  os  três  Poderes,  o  que  alimentou  as  revoltas  contra  a  classe
dominante  do  processo  republicano,  ocasionando  a  erosão  do  poder  das
oligarquias.

15

C14

h.  Modelo  agroexportador -  A economia  brasileira  sempre  ligada  às  características  do
processo colonizador, calcado no modelo agroexportador baseado no café e dependente do
mercado  externo,  contribuiu  sobremaneira  para  o  surgimento  de  crises  econômicas,
incentivando  a  eclosão  de  revoltas  contra  as  oligarquias,  envoltas  na  Crise  de  29,  que
desembocou na ruptura institucional de 1930, tornando menor o poder das oligarquias. 

20

C15

i. Banditismo Social - Esse fenômeno gerou grupos sociais armados à margem da
sociedade no  final  do Império  e  no início  da  República  advindos dos  laços  de
lealdade e prestação de serviços a mandatários locais, que, rompidos esses laços,
na época vagavam nos perímetros da sociedade republicana, criando as condições
de conflitos com as estruturas de poder estabelecidas na República Velha.

10

C16

j. Coronelismo - Essa prática de cunho político-social, própria do interior do Brasil
durante a Primeira República, foi uma das causas das Revoltas Antioligárquicas e
configurava uma forma de mandonismo em que uma elite controlava os meios de
produção,  social  e  político,  contribuindo para o acirramento desses movimentos
rebeldes, consubstanciados nas Revoltas Tenentistas e na Revolução de 30.

10

C17

k.  Política do Café com Leite - A alternância no poder entre São Paulo e Minas
Gerais,  principais  centros  eleitorais  e  financeiros  do  País,  afastou  dos  círculos
decisórios  da  República  outros  polos  de  poder,  agravando  ressentimentos  que
desembocaram  em  revoltas,  contribuindo  para  diminuir  a  influência  dessas
oligarquias centrais.

20

C18
l. Secas cíclicas - Estiagens prolongadas e frequentes produziram o aumento dos fluxos de
retirantes das áreas castigadas pelas secas cíclicas, gerando por vezes situações de crises,
contribuindo para a ocorrência de revoltas contra a aristocracia rural.

10

C19

m.  Estrutura  fundiária -  A herança  colonial  e  imperial  brasileira  retratada  na
permanência  da  concentração  fundiária  nas  mãos  das  aristocracias  rurais
construíram ressentimentos que afloraram em revoltas contra essas oligarquias,
degradando o poder dessa classe dominante.

20

C20 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


