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DPS
CP/CAEM 2019

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                                                      (UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Estudar a formação econômica do Brasil, no período colonial, relacionada à cultura da cana-de-açúcar e da
expansão do gado “vacum”, concluindo sobre os reflexos dessas atividades na conformação atual do território.

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 

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

10

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

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

2

Ideias sem suporte. 0

 Aluno nº
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M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                             - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias 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 formação econômica das terras brasileiras no período colonial alinhou-se
no contexto da expansão comercial  europeia,  passando pelos ciclos da
cana-de-açúcar e do gado, entre outros.

5

C2
O ciclo da cana-de-açúcar foi mais intenso entre os anos de 1600 a 1700,
quando  a  indústria  e  o  comércio  da  cana  atingia  o  seu  período  áureo.
Cronologicamente, o período se estendeu de 1530 a 1830.

5

C3

O ciclo do gado 1650 a 1700, a rigor  não chegou a constituir-se em uma
economia autônoma. A criação do gado foi uma atividade subsidiária à cana,
até 1650, e de apoio à mineração, a partir de 1700, não chegando a constitui-
se em atividade econômica capital da Colônia em nenhum período.

5

C4

A evolução da economia colonial foi marcada pela predominância de ora de
um, ora de outro desses produtos, o que permitiu classificá-la como economia
cíclica, contribuindo para a expansão territorial do Brasil, inicialmente por meio
das Entradas e Bandeiras.

10

C5
A seguir, serão estudados as atividades da cana e do gado, concluindo-se
sobre  os  reflexos  dessas  explorações  para  a  atual  conformação  do
território brasileiro.

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. Quanto à cultura da cana-de-açúcar.

C7

Ao  substituir  o  extrativismo  do  pau-brasil  pela  exploração  agrícola,
Portugal  colocou  a  nova  Colônia  no  rol  de  empresas  fornecedoras  de
matéria-prima  para  o  mercado  europeu.  O  produto  final  escolhido  –  o
açúcar, era muito apreciado na Europa. 

5 

C8

Coube a Martim Afonso de Souza trazer as mudas de cana que deram
início a nova cultura. Inicialmente no Nordeste da Colônia, mas próxima da
Europa. A pioneira foi a recém-fundada cidade de Salvador, a capital da
colônia e principal metrópole.

5

C9

A alta  cotação  do  açúcar  mascavo  no  mercado  europeu  compensava
investimentos  da  Coroa  Portuguesa,  de  investidores  particulares
portugueses  e  estrangeiros  na  busca  de  grandes  lucros  neste  tipo  de
comércio,  pois,  ofereciam  empréstimos  a  juros  aos  produtores.  A
operacionalização desta empreitada ocorreu com a criação das capitanias
hereditárias.

5

C10

Com relação a ocupação do território, a escassez demográfica no Brasil
ainda  se  tornou  mais  clara  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

C11

Para agilizar a exploração de cana e o comércio houve necessidade de
importar  escravos  africanos,  pois  o  índio  não  se  adaptava  ao  trabalho
daquele tipo de lavoura e do aprisionamento. O indígena auxiliava sim na
lavoura doméstica de subsistência e na caça.

10

C12

Com a introdução, autorizada pela Coroa, do trabalho escravo, a partir do
Alvará de 29 de março de 1559, pode a administração povoar melhor a
Colônia e protegê-la, promovendo a atividade açucareira com vigor. Assim,
a cultura da cana se transformou no alicerce econômico da colonização
portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII.

5

C13

As regiões onde a cultura da cana-de-açúcar mais prosperaram foram no o
Nordeste (Bahia e Pernambuco), inicialmente na zona da mata, litorânea, e
em  seguida  adentrou  o  território,  ocupando  espaços  que  antes  eram
inabitados.

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

Algumas ideias

C14

No  tempo  em  que  a  União  Ibérica  vigorou,  ingleses,  holandeses  e
franceses tentaram invadir o Brasil. Entre todas essas tentativas, pode-se
destacar especialmente a invasão holandesa, que alcançou o monopólio
da atividade açucareira em praticamente todo o litoral nordestino.

10

C15
As funções dos holandeses na empresa açucareira  eram:  investimento,
refino,  transporte  e  distribuição  para  o  mercado  europeu,  principal
consumidor.

5

C16

Em meados do século XVII, a interferência dos holandeses foi marcante no
Nordeste da colônia.  As suas pretensões de dominar o comércio foram
barradas pelos colonos e que após essas ações de reconquista, a indústria
açucareira  retornou  com  novo  ímpeto,  mas  já  não  estava  restrito  ao
nordeste brasileiro a exclusividade da produção, direcionou ao sudeste.

10

C17

 Nos anos subsequentes a agricultura canavieira se espalhou pelo território
de norte a sul e de leste a oeste. Neste processo conduziu populações,
empurrou os limites de tratados e fez surgir uma sociedade pautada na
agricultura.

10

Conclusão Parcial

C18

Pode-se concluir parcialmente que a exploração e cultivo da cana no Brasil
aconteceu  pela  necessidade  do  mercado  europeu,  pela  força  e
determinação  dos  portugueses,  pela  ajuda  dos  índios  e  pelo  trabalho
pesado  desenvolvido  pelo  escravo  negro  no  cultivo  da  cana.  Muito  da
configuração  atual  do  Brasil  se  deve  ao  crescimento  da  indústria
canavieira  que  com  seus  engenhos  e  populações  em  seu  entorno
expandiu a área do Brasil.

10

 b. Quanto à expansão do gado “vacum”.

C19

Com a expansão da cana-de-açúcar, a necessidade de animais de tração
tendeu a crescer. Estava cada vez mais distante a busca da lenha e de
madeira e a junta de bois era necessária nas moendas, pela sua força, foi
necessário devastação das florestas litorâneas para criar o gado.

5

C20

Ao mesmo tempo, não se podia criar gado junto à cultura da cana. Foi
então  que,  em 1701,  atendendo às  reivindicações dos  proprietários  de
engenhos, o rei de Portugal Pedro II (1648-1706), por alvará, estabeleceu
que a criação de gado só pudesse ser praticada a partir de 10 léguas do
litoral. Só poderia ficar junto às plantações de cana o gado de serviço. Foi
este  ato,  que  determinou,  de  fato,  o  início  da  separação  das  duas
importantes atividades. Com isso a interiorização do território aconteceu.

10

C21

 Assim sendo, ocorreu o surgimento na região nordestina, de outra cultura,
a da criação de gado e que posteriormente desceu para o sul do Brasil. A
procura  de  água,  as  calhas  dos  rios  e  mercados  distantes  exigiam
periódicos  deslocamentos  da  população  animal,  sendo  insignificante  a
fração das terras ocupadas de forma permanente.

5

C22

 A economia criatória, principalmente, do gado “vacum” ia se mostrando
em fator  primordial  de  penetração  e  ocupação  do  interior  brasileiro.  O
pessoal contratado para o trabalho nas fazendas era remunerado por um
sistema próprio. 

5

C23

Os mulatos mamelucos e negros libertos, que melhor se adaptaram a nova
atividade,  saiam  a  buscar  novas  paragens  para  instalar  seu  próprio
negócio.  Conheciam  os  caminhos  e  trilhas,  sabiam  no  terreno  onde
poderia  se  encontrar  água  e  o  sal  virgem para  consumo do  gado.  No
começo do século XVII  já subiam o rio  são Francisco,  o rio Tocantis e
percorriam os estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Piauí.
Essa penetração no território onerava o grande fazendeiro de gado, pois
as distâncias aumentavam os custos.

10

C24

A criação do gado “vacum”  também estava ligado à subsistência do ser
humano como alimento, e de seu subproduto, o couro para a confecção de
diversos  utensílios.  Tudo isso  será  fonte  de motivação  para  mudanças
estruturais da economia, inicialmente do nordeste e posteriormente no sul
do Brasil.

5

C25

No final do século XVII, forte seca abalou os estados nordestinos fazendo
com que muitos produtores se voltassem para o sul do Brasil e em 1780,
foi  instalada a primeira  charqueada na província  de São Pedro do Rio
Grande do Sul, e esta indústria de charque foi o embrião da cidade de
Pelotas.

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

Algumas ideias

C26

A seguir, outras charqueadas foram sendo instaladas, às margens dos rios
Camaquã e Piratini e do canal de São Gonçalo (que liga a lagoa Mirim à
lagoa  dos  Patos).  Foi  escolhida  uma  localização  privilegiada:  nas
proximidades tanto dos grandes centros de criação da região de fronteira e
também do porto do Rio Grande, por onde seria escoada a produção.

10

C27

A era da exploração nas Minas Gerais foi  um período de prosperidade
maior do que a da cana-de-açúcar no nordeste brasileiro, no que se refere
à criação do gado. A notícia de descoberta de ouro em Vila Bela de Mato
Grosso e Cuiabá, fizeram deslocar, para aquela região do Oeste do Brasil,
contingentes de pessoas, com seus rebanhos de gado.

10

C28

Desde aquela  época começaram a surgir  as fazendas de criação e de
engorda. Como precisavam de extensas áreas, mais e mais se adentrava
ao território da Colônia, levando a bandeira da Coroa Portuguesa, para o
sul, e onde foi o local em que a pecuária mais se desenvolveu, e para o
Oeste, onde obteve um sucesso pleno.

10

C29

O gado do sul, valoriza-se rapidamente e alcança preços atrativos. O gado
do Nordeste, cuja valorização caia de preço motivado pela baixa do valor
do  açúcar  nordestino  no  início  do  século  XVIII  e  pela  seca,  tende  a
deslocar-se em busca do mercado da região mineira.

5

Conclusão Parcial

C30

Dessa forma pode-se concluir parcialmente que a expansão do gado foi
motivado por fatores diversos. Desde o Alvará Real de 1701, colocando o
gado para longe da cana-de-açúcar, interiorizando, a descoberta em Minas
Gerais dos aluviões de ouro, a utilização do charque na culinária brasileira
e expandindo para o sul  essa atividade e o rumo do centro-oeste com
vastas pastagens e a procura do ouro. Tudo isso propiciou a expansão de
nossas fronteiras  e  afirmando uma colonização baseada na exploração
econômica.

10

C31  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

C32

A  formação  econômica  do  Brasil  colônia,  executada  pelos  lusos  foi
concebida como uma empresa comercial, que deveria ser conduzida mono
politicamente, de modo a produzir os maiores lucros no tempo mais rápido
possível.

20

C33

Em resumo, verifica-se que a cana-de-açúcar e o gado foram atividades
econômicas  que  contribuíram  para  a  ocupação  e  expansão  territorial,
valendo-se  de  grandes  latifúndios,  presença  forte  dos  escravos  nos
trabalhos pesados e dos índios nos serviços caseiros. 

20

C34
O ciclo da cana-de-açúcar permitiu a expansão territorial litorânea e para o
interior.

15

C35
O ciclo do gado proporcionou a expansão territorial para o extremo sul e
para o oeste brasileiro., além de grandes áreas no interior da colônia.

15

C36

As  formas  de  atividades  econômicas  tiveram  grande  repercussão  na
formação  brasileira,  bastando  acentuar  sua  influência  na  dilatação  e
ocupação  de  vastas  áreas  do  Brasil,  na  formação  das  atividades
canavieiras e pastoril.

20

C37 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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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

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

Caracterizar a evolução histórica dos Estados Unidos da América, de 1776 até 1865,  destacando os seus
principais impactos, nos continentes americano e europeu.
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 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 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
Caracterização 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

 A evolução histórica dos Estados Unidos da América (EUA) teve seu início,
em  4  de  julho  de  1776,  quando  foi  publicada  a  Declaração  de
Independência das Treze Colônias inglesas da América do Norte, elaborada
pelo jurista Thomas Jefferson, com o auxílio dos iluministas.

10

C2

A  independência  dos  EUA  foi  um  evento  de  grande  importância  mundial,
considerado o primeiro movimento de emancipação, que alcançou resultado efetivo,
como  uma  das  revoluções  burguesas  do  século  XVIII  com  repercussão  nos
continentes europeu e americano.

10

C3

A luta pela independência contra a Inglaterra contou com o apoio de outros
países, em especial a França, que desejavam, acima de tudo, preservar a
liberdade de circulação marítima e combater os navios ingleses,  na luta
para ratificar a independência dos EUA.

10 

C4
O processo de independência foi marcado por fortes divergências entre os
Estados do norte e do sul dos EUA. O norte mais liberal e voltado para o
livre mercado e o sul mais conservador, rural e escravocrata.

5
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C5
A seguir, será caraterizada, a evolução histórica dos EUA, de 1776 até 1865,
destacando os seus principais impactos nos continentes europeu e americano.

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. Manutenção do sistema de confederação – A independência das treze
colônias  manteve  o  sistema  de  Confederação  que  fora  definido  pelo
Congresso de Filadélfia, em 1776. Desse modo, os antigos colonos podiam
tomar decisões político-administrativa, de acordo com os seus interesses,
que de certa forma, ameaçou a unidade territorial trazendo insegurança ao
país impedindo a instalação de um governo centralizado.

15  

C8

b.  A  primeira  constituição  norte-americana – A  constituição  norte-
americana foi outorgada em 1787, inspirada no iluminismo, a carta defendia
o  Estado  como  República  Federalista  Presidencialista,  estabeleceu  a
coexistência  de  três  poderes  independentes:  executivo,  legislativo  e
judiciário. A primeira constituição da América assegurava as liberdades e os
direitos dos cidadãos, mas mantinha intacta a escravidão. Destaca-se que
a constituição influenciou os continentes americano e europeu.

20

C9

c. A expansão territorial – A expansão territorial norte-americana foi marcada nos
vinte  primeiros  anos  dos  EUA,  como  país  independente,  quando  em  1803,
Napoleão Bonaparte vendeu aos EUA as terras de Louisiana, uma grande extensão
que  se  estendia  do  Mississipi  até  as  Montanhas  Rochosas,  essa  venda
desencadeou a expansão territorial.

15

C10

e.  A Doutrina Monroe –  A Doutrina Monroe, formulada em 1823, cujo o
lema era a América para os americanos, abordava três princípios básicos: o
continente americano não poderia ser  recolonizado, era condenada toda
intervenção  europeia  nos  negócios  internos  ou  externos  dos  países
americanos  e  os  EUA se  comprometiam  em  permanecer  neutros  nos
negócios  dos  países  europeus.  Desse  modo,  os  EUA  desejavam
estender  sua  influência  sobre  toda  a  América,  a  fim  de  descartar
qualquer ação da Inglaterra.

15

C11

d.  A  Doutrina  do  Destino  Manifesto – Pregava  que  os  EUA  estavam
“predestinados por Deus” à expansão territorial e à missão de civilizar o mundo. Daí
formou-se a ideia de superioridade, e para os americanos, as fronteiras inexistiam; a
doutrina  ensejou  ainda,  um desejo expansionista  e  promoveu o povoamento do
interior  do  país.  Destaca-se,  que  a  doutrina  influenciou  principalmente  o
continente europeu com a chegada de imigrantes, como alemães e irlandeses,
para trabalhar no território americano.

15

C12

f.  O decisivo apoio francês – Na França, as informações sobre a declaração de
Independência dos EUA provocaram entusiasmo, e imbuídos dos ideais iluministas,
alguns franceses partiram para a América, onde engrossaram as fileiras dos que
lutavam pela liberdade.  Além disso,  a  monarquia francesa também se mostrava
favorável  à  causa  dos  colonos,  pois  eles  punham  em  dificuldade  o  grande
inimigo de ambos, a Inglaterra. 

 15

C13

g.  A Segunda Guerra de Independência – Os ingleses não aceitaram a
perda do controle sobre as Treze Colônias e tentaram tomar os principais
portos e vias fluviais, com o objetivo de isolar as colônias. A França entrou
na guerra  em 1778 e  a  Espanha no  ano  seguinte  em apoio  às  tropas
americanas,  os  ingleses  foram  derrotados  na  batalha  de  Yorktown,  em
1783,  logo após foi  assinado o Tratado de Versalhes,  onde a Inglaterra
reconheceu a independência dos EUA.

15

C14 

h. Novas conquistas territoriais – Com o crescimento populacional seguiu-
se a expansão territorial e com ela novas conquistas, os EUA compraram o
Oregon da Inglaterra destaca-se no continente americano, o México que
entregou mais de 40% do território, onde se formaram os Estados do
Texas, Nevada, Utah, Novo México e Califórnia. Por fim, em 1867, os
americanos  compraram  o  Alasca  da  Rússia,  com  essas  aquisições  o
território americano ficou praticamente como o atual.

15

C15

i. A Marcha para o Oeste – A descoberta do ouro na Califórnia, promoveu
uma corrida,  para  a  região,  da  população  que  se  encontrava  na  Costa
Atlântica e de famílias estrangeiras, principalmente alemães e irlandeses,
fruto do desejo de fazer fortuna e de buscar novos horizontes, no que ficou
conhecida como a “Marcha para o Oeste”. 

15
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C16

j.  A  sociedade  diversificada – A estruturação  da  sociedade  após  a
independência  continuou  bem  diversificada,  ao  norte  delineava-se  a
burguesia  com  dinheiro,  com  o  livre  comércio  e  os  trabalhadores
assalariados, e ao sul, a poderosa aristocracia rural que utilizavam a mão-
de-obra escrava. 

15

C17

l.  O crescimento econômico – Durante a evolução histórica houve um
forte crescimento econômico dos EUA, quer ligado à terra, a mineração, a
agricultura e a pecuária, ou à indústria. Esse crescimento foi facilitado pela
grande oferta de mão de obra barata existente no país e pelo impacto da
imigração de europeus para o território norte-americano.

15

C18

m.  Divergências  entre  o  Norte  e  o  Sul –  O  Norte  industrializado
acompanhou a expansão populacional para o Oeste, por isso os nortistas
propuseram a construção de ferrovias e canais ligando o Leste ao Oeste,
enquanto no Sul  não havia  interesse na construção de ferrovias,  pois a
economia sulista, essencialmente agrícola, saía para o exterior através dos
portos e produziam para o mercado externo.

15

C19

n. A Guerra  da  Secessão –  Ocorreu  de  1861  a  1865,  a  guerra  de
separação  entre  os  Estados  do  norte  e  os  do  sul  dos  EUA.  Em
1861,quando  Abraham  Lincoln foi  eleito  presidente,  os  sulistas  não
concordaram com sua plataforma politica que, dentre outras coisas,  não
aceitava a escravidão. Por isso, os sulistas resolveram se desligar da União
e,  liderados pela  Carolina  do Sul,  criaram os  Estados Confederados da
América, dando assim, início ao conflito.

15

C20 Outras ideias julgadas pertinentes

Subtotal – CONHECIMENTO 240

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

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

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico
ou contraditório  devido à inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e
compreensível, embora fragmentado, com má articulação
de  ideias.  Há  contradições  que não dificultam  a
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas  registram
dificuldade de compreensão localizada.

5

A3:  Desenvolvimento compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições,  no qual  todas as ideias apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

10 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais
obriga o leitor a retornar para entender melhor
alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

15 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do pensamento. O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,
usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade).  O exagero da objetividade leva ao
laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis
na (quase) totalidade do texto.

0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

10

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

15 (2)

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a
coesão  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos.
Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)
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(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia. 10 (4)
 E2: Pontuação. 10 (4)
 E3: Concordância. 5 (4)
 E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir  somente um valor que melhor se enquadre  na avaliação do item
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO    (400 escores = Nota 4,00) 400 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2019

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).


