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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

“Trata-se de um momento histórico marcado por acontecimentos econômicos,  sociais,  ideológicos e políticos que se associaram a
mudanças nas bases da sociedade brasileira: extinção do tráfico internacional de escravos, Guerra do Paraguai, movimento abolicionista,
deslocamento do polo dinâmico da cafeicultura do Vale do Paraíba para o oeste paulista, imigração europeia, expansão do trabalho livre,
conflitos entre o Estado, a Igreja Católica e os segmentos militares, abolição da escravidão, derrubada da monarquia e implantação da
república.” (LEMOS, Renato. A alternativa republicana e o fim da monarquia. O Brasil Império Volume III).

Analisar,  a partir de 1850, o processo de abolição da escravatura no Brasil,  destacando a participação do
Exército Brasileiro (EB) e concluindo sobre a influência desse processo na queda do Império.

1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 6

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 6

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento.
4

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8
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

M9
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Totalmente. 15

Atendimento em mais da metade das ideias. 7

Atendimento em menos da metade das ideias. 3

Não atendimento das ideias. 0

M10
Análise das ideias

com ligação de
causa e efeito.

Totalmente. 25

Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

M11
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

M12
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 30

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

 Aluno nº



2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M13 Retomada da ideia central. 5

M14

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 20

Parcialmente com as ideias essenciais. 10

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M15

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

15

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

10

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

2

 Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
A abolição da escravatura foi o resultado de um processo que contou com a
influência internacional,  a adesão de grande parte da sociedade brasileira,
inclusive do Exército, e influenciou a queda do regime monárquico no Brasil.

5

C2

A extinção do trabalho escravo foi um assunto debatido ao longo de todo o
século XIX. Na primeira metade do período, as discussões concentraram-se
no banimento do tráfico internacional e, somente a partir de 1850, cresceram
as pressões, no sentido de proibir a própria escravidão. Ao final, o embate foi
selado pela “Lei Áurea”, no dia 13 de maio de 1888.

8

C3

Por cerca de 350 anos,  o Brasil  foi  o destino de mais de 4,5 milhões de
escravos  africanos.  Em  1822,  para  obter  o  reconhecimento  de  sua
independência,  o  governo  brasileiro  se  comprometeu,  com a Inglaterra,  a
extinguir  o  tráfico  até  1830.  Nova  pressão  inglesa  obrigou  a  Regência  a
editar, em 1831, a Lei Feijó, que foi inócua. Tal cenário materializava a forte
pressão contrária exercida pelos latifundiários e grandes comerciantes locais.

7

C4

Nesse contexto, apresentavam-se ao governo imperial (garantidor do regime
escravista) três caminhos. O da ação violenta, seja pela insurreição dos es-
cravos, como no Haiti, ou pela guerra civil, como nos Estados Unidos (EUA).
Além desse, o da ação parlamentar, com ou sem indenização, como nas co-
lônias inglesas e francesas. Por fim, havia uma saída menos traumática e
custosa: a de libertação do ventre da mulher escrava, que foi utilizada em al-
guns estados do norte dos EUA e em vários países da América Latina.

7

C5
A seguir,  será  analisado,  a  partir  de  1850,  o  processo  de  abolição  da
escravatura  no  Brasil,  destacando  a  participação  do  Exército  Brasileiro  e
concluindo sobre a influência desse processo na queda do Império.

3

C6 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. De 1850 a 1870

C7

A postura permissiva do Brasil, com o tráfico internacional de escravos, levou
a Inglaterra a decretar o “Bill Aberdeen”. Com ele, os ingleses passaram a
apreender  os  navios  negreiros,  inclusive  em águas  territoriais  brasileiras,
ameaçando, com isso, a soberania e integridade do Império. Como forma de
evitar a guerra entre os dois países, foi aprovada, em 1851, a lei Eusébio de
Queiroz, que extinguiu o tráfico internacional de escravos para o Brasil. Cabe
ressaltar que a participação de afrodescendentes nos quadros do EB
remonta ao seu nascedouro em Guararapes.

8

C8

A  pressão  exercida,  por  meio  do  “Bill  Arbedeen”,  tinha  objetivos
essencialmente  econômicos  e  não  de  cunho  moral.  Um  deles  foi  o  de
retaliação  em  função  do  Brasil  ter  se  recusado  a  revalidar  tratados  de
comércio favoráveis à Inglaterra. O outro era o de garantir um novo mercado
formado pela massa de ex-escravos, futuramente assalariados. Além disso,
desejava acabar com a atividade econômica mais lucrativa no País, tudo com
a finalidade manter o Brasil dependente do capital inglês.

8



3

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C9

Internamente, os motivos para o fim do tráfico negreiro também não eram de
bases morais. Por um lado, visavam a aliviar os latifundiários nordestinos que
encontravam-se abarrotados de escravos e endividados com os traficantes.
Por outro, havia o receio de que o aumento incessante da população africana
no País pudesse desencadear revoltas semelhantes à ocorrida no Haiti. Além
disso, o governo tentou, com a medida, minorar a derrocada econômica do
Nordeste açucareiro, que era uma das forças de sustentação do regime.

8

C10

O fim do tráfico extinguiu a renovação natural da população escrava. O novo
panorama  intensificou  a  luta  entre  os  “escravagistas”,  defensores  da
escravidão, os “emancipacionistas”, que buscavam a liberdade jurídica dos
cativos, e os “abolicionistas”, que, além disso, lutavam por direitos para os
ex-escravos. No seio dos escravagistas estava a base de apoio político do
Império: os latifundiários do Nordeste açucareiro e os cafeicultores do Vale do
Paraíba.  Cabe  destacar,  nessa  época,  a  presença  de  ex-escravos
incorporados ao EB, como os “lanceiros negros” nos Regimentos do
Rio Grande. 

8

C11

Além disso, a proibição impulsionou o tráfico interprovincial de cativos. Nesse
contexto, centenas de milhares de escravos foram transferidos dos latifúndios
decadentes do Nordeste para as lavouras em expansão no Sul Fluminense. A
força da fazenda cafeeira escravista foi tão grande que permitiu décadas de
superavit  na  balança  comercial  e  chegou  a  responder  por  61%  das
exportações brasileiras. Dessa forma, esses cafeicultores transformaram-se
na força econômica e social que sustentou o Império até o seu ocaso.

8

C12

A expansão  do  café  consumiu  os  excedentes  de  mão  de  obra  escrava
disponíveis  no  País.  Diante  dessa  nova  realidade,  as  possibilidades  de
alforrias por parte dos fazendeiros, dependentes do trabalho escravo, ficava
cada vez mais difícil.  Isso, em um momento em que se intensificavam os
esforços pelo término da escravidão. Esse cenário levou as novas lavouras
do  Oeste  Paulista  a  utilizarem-se  preferencialmente  da  mão  de  obra
assalariada e/ou dos imigrantes.

8

C13

Na  década  de  1860,  a  pressão  sobre  o  Império  aumentou.  No  âmbito
externo,  a Rússia  e  os EUA extinguiram os regimes escravistas em seus
territórios.  Somado a isso,  França e Inglaterra  intensificaram a campanha
diplomática contra a escravidão no Brasil.  Internamente, a necessidade de
novos efetivos aumentou a participação de escravos na Guerra do Paraguai,
sendo que a promessa imperial de liberdade para esses combatentes lançou
o governo de encontro aos interesses dos escravagistas.  Pontua-se que a
amizade e a camaradagem, sedimentada entre os combatentes daquela
Guerra, contribuíram para o posicionamento favorável do EB à abolição.

8

C14

A exigência  de  liberdade para  todos  os  ex-combatentes  negros  versus  o
direito de propriedade dos grandes fazendeiros inflamou o debate político. A
confrontação dessas ideias espalhou-se pela sociedade e foi o combustível
para a ocorrência das primeiras rebeliões e fugas em massa de cativos. Essa
situação revelava o início da desestruturação da ordem imperial e escravista.
Paralelo a isso, a opinião da tropa, a favor da abolição, era externada em
artigos  publicados  em  periódicos,  como  “O  Soldado”  e  a  “Tribuna
Militar”.

8

Conclusão Parcial

C15

Conclui-se  parcialmente  que,  movido  por  pressões internas  e  externas,  o
governo imperial iniciou a condução do processo de abolição da escravatura,
procurando  preservar,  ao  máximo,  os  direitos  das  elites  escravistas  e
tentando não acirrar o ativismo abolicionista na sociedade brasileira. 

17

b. De 1870 a 1888

C16

Nesse período, associações abolicionistas passaram a surgir por todo o País.
Elas  eram  formadas  por  escritores,  advogados  e  jornalistas,  como  a
Confederação  Abolicionista,  e/ou  por  tipógrafos,  artesões,  pequenos
comerciantes  e  ex-escravos,  como  os  Caifases.  As  primeiras  lutavam no
campo  político,  jurídico  e  na  imprensa.  As  outras,  organizavam  fugas,
rebeliões  e  davam  guarida  aos  escravos  fugidos.  A  maioria  delas
responsabilizava  o  governo  monárquico  pela  existência  longeva  da
escravidão.  Ressalta-se  as  associações  abolicionistas  formadas  por
militares do EB, como a Sociedade Libertadora de Escravos e o Clube
da Emancipação.

8
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C17

A fim de aliviar as pressões e acalmar os ânimos, o Império adotou, em 1871,
a “Lei do Ventre Livre”. Essa lei, além de libertar os nascituros, criava direitos
para famílias escravas, limitava os maus tratos e estimulava a obtenção de
alforrias  pelos  próprios  escravos,  ou  por  associações.  As  perdas  sofridas
pelos proprietários de escravos ampliaram as críticas ao partido no governo e
ao  Poder  Moderador.  Esse  contexto  contribuiu  para  o  fortalecimento  das
ideias republicanas e federativas nos setores agrários em expansão no Oeste
Paulista.

8

C18

Apesar da medida, o embate abolicionista voltou a recrudescer na década de
1880. Nesse cenário, o Tenente-Coronel Sena Madureira foi punido por uma
publicação, de cunho abolicionista, feita no jornal A Federação. Em defesa do
oficial  manifestaram-se  as  guarnições  do  Rio  Grande,  comandadas  pelo
Marechal Deodoro, órgãos da imprensa e diversos oficiais de alta patente do
EB. Esse incidente deu início à “Questão Militar”, que levou ao afastamento
progressivo entre o Exército e o governo imperial. Ressalta-se que o apoio
militar ao oficial revelava o posicionamento da Força: majoritariamente
contrário à escravidão.

8

C19

A intensificação do conflito fez aumentar o número de rebeliões e evasões.
Como resultado, novos quilombos foram formados, inclusive urbanos, e os
abolicionistas  chegaram a convocar  a  população a pegar  em armas para
defender  a  causa.  Em  paralelo,  estados  como  o  Amazonas  e  o  Ceará
aboliram  a  escravidão,  colocando  o  governo  central  em  “xeque”.  Nessa
conjuntura,  o  império  perdia  o  controle  político  da  situação  e  o  país
caminhava na direção da “solução violenta”.

8

C20

A nova tentativa do governo de apaziguar o confronto veio com a “Lei dos
Sexagenários”. A lei previa a alforria dos escravos com mais de 60 anos, com
direito  à  indenização  do  proprietário.  Em relação  a  ela,  os  escravocratas
consideraram  que  o  império  estava  interferindo  no  “processo  natural”  de
término da escravidão. Por outro lado, os abolicionistas acusaram a falta de
efetividade da medida, já que a média de vida de um escravo era de 40 anos.
Dessa forma,  a  monarquia  caminhava,  nessa questão,  desagradando aos
seus apoiadores e radicalizando os seus opositores.

8

C21

Nesse  cenário,  as  fugas  e  revoltas  passaram  a  ser  constantes  e  os
quilombos cresciam e se fortaleciam, particularmente, na região de Santos e
Rio  de  Janeiro.  Por  outro  lado,  os  escravocratas  recorriam a  grupos  de
Capitães do Mato, à Força Pública e até mesmo ao Exército para capturar os
escravos  e  restabelecer  a  ordem.  Essa  situação,  de  desobediência  civil,
concorria para aumentar o desgaste do reinado.  Destaca-se a recusa do
Exército, formalizada pelo Marechal Deodoro, em perseguir os cativos
fugidos.

8

C22

Apesar  disso,  as  fazendas  paulistas,  baseadas  na  mão  de  obra  livre,
aumentavam  a  produtividade  e  os  lucros.  Por  outro  lado,  os  engenhos
nordestinos e as fazendas do Vale do Paraíba, dependentes da escravidão,
não conseguiam se libertar da baixa produtividade e da carência de capitais.
Nesse contexto, a coligação que, por mais de 50 anos, havia dado suporte ao
Império, perdia poder econômico e degradava a força da monarquia.  Cabe
ressaltar o antagonismo da Força a essas oligarquias escravistas, que
eram chamados jocosamente pela tropa de “os casacas”.

8

C23

O cenário de caos levou o Império a ser responsabilizado pela demora na
solução do problema. Ademais, setores agrários mais dinâmicos, mas com
pouca representatividade política, como o Oeste de São Paulo, passavam a
ver no projeto federalista a solução para as dificuldades do país. Por outro
lado, os latifundiários escravistas, seguiam apoiando o “trono” e apegados à
escravidão.  Essa  elite  continuava  esperando,  da monarquia,  uma solução
que lhes beneficiasse.

8

C24

Por fim, a “Lei Áurea” encerrou o conflito que se estendeu por toda a segunda
metade  do  século  XIX.  Para  os  abolicionistas,  o  império  privilegiou  os
fazendeiros  escravistas  e  não  proporcionou  as  mínimas  condições  de
sobrevivência  aos  recém-libertos.  Já  para  os  grandes  proprietários  de
escravos, a monarquia traiu a sua confiança, promoveu a quebra do direito
de propriedade e, em muitos caso, condenou-os a falência. Esse cenário de
insatisfação geral impulsionou parte significativa da sociedade em direção às
ideias liberais, federalistas e republicanas.

8



5

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

Conclusão Parcial

C25

Conclui-se parcialmente que as pressões abolicionistas se intensificaram a
partir da década de 1870. Diante dessa realidade, o governo imperial passou
a conduzir a abolição visando a impedir a quebra da ordem pública no campo
e  nas  cidades  e  tentando  não  comprometer  economicamente  as  elites
agrárias  que  davam  suporte  ao  regime.  Como  resultado,  a  monarquia
terminou por falhar em ambos os objetivos ao final do processo.

17

C26 Outras ideias julgadas pertinentes. 20
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C27
A abolição da escravidão no país foi  um processo complexo e demorado,
tendo  as  discussões  sobre  o  assunto  se  estendido  por  todo  o  período
monárquico.

4

C28

Em síntese, a extinção do trabalho escravo no Brasil se iniciou, na prática,
em 1851, com o término do tráfico. A partir desse ponto, inúmeras variantes
políticas,  econômicas,  sociais  e  militares  passaram  a  atuar  nas  duas
vertentes do problema, dividindo o país em abolicionistas e escravistas. O
embate entre essas duas poderosas forças conduziu o Brasil à beira do caos
e  foi  gerador  de  graves  crises  políticas,  econômicas  e  sociais,  que  se
estenderam para além da abolição.  Tais  situações foram provocadas pela
condução “lenta e gradual” escolhida pelo governo imperial para a solução do
problema. Essa forma acirrou os ânimos ao longo do processo e desagradou
a ambos os lados ao seu final.

12

C29

Conclui-se que a oposição à escravidão cresceu apoiada na opinião pública
nacional  e  estrangeira  e  na  atitude  dos  próprios  escravos.  Em  paralelo,
ocorreu  a  mudança  do  eixo  produtivo  cafeeiro  para  o  Oeste  Paulista,
introduzindo  novas  forças  na  arena  política  e  econômica  brasileira.  Além
disso,  após 1888,  boa parte  dos monarquistas do Nordeste e do Vale  do
Paraíba aliaram-se a essa nova onda e passaram a apoiar o federalismo e a
república. Dessa forma, o Estado centralizado e escravista viu parte de suas
bases tradicionais ruírem com o fim da escravidão.

14

C30

Em resposta a esse novo cenário,  a monarquia  brasileira  manteve o seu
posicionamento  secular.  Não  sendo  capaz  nem  de  conduzir,  nem  de
contrapor-se à onda liberal que se viu ampliada com o fim da escravidão.
Nesse contexto, o Estado liberal e descentralizado, oferecido pela república,
conquistou parte do povo e os segmentos econômicos mais dinâmicos, que
se viam sem espaço na política imperial. Essa conjunção de fatores ajudou a
dilapidar  o  poder  do  Império  e  contribuiu,  decisivamente,  para  o  fim  da
monarquia, em 15 de novembro de 1889.

14

C31

Por  fim,  coube  ao  Exército  Brasileiro  decretar  o  término  da  monarquia,
iniciado a partir dos desgastes sofridos pelo governo imperial ao longo da
segunda  metade  do  século  XIX  e  consumado  pela  sua  inabilidade  em
adaptar-se aos novos tempos.

6

C32 Outras ideias julgadas pertinentes. 20

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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 parcialmente 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)
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(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 QUESTÃO (Valor 4,0)

“Por sobre o sistema europeu existia uma política mundial protagonizada pela Grã-Bretanha e pela Rússia, onde logo a França ingressaria
como o terceiro membro, e na qual a Alemanha desempenhava um papel insignificante. O Novo Rumo adotado pela política externa alemã
dos sucessores de Bismarck, a partir de 1890, constitui, justamente, uma tentativa de participar desta política mundial, atitude também
tomada pelos Estados Unidos e pelo Japão neste mesmo período”. (VICENTINI, Paulo Fagundes. História Mundial e Contemporânea.
FUNAG).

Apresentar os principais interesses de cada potência imperialista do cenário mundial a partir da segunda
metade do século XIX, destacando os pontos geradores de conflito entre essas nações.

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

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.
3

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

A partir da década de 1860, o mundo passou a ser dividido em zonas de
influência  e/ou de domínio  das principais  potências mundiais.  O “choque”
desses interesses gerou disputas e crises que abalaram a paz mundial no
princípio do século XX.

8

C2

A expansão do capitalismo industrial, no século XIX, gerou o neocolonialismo,
particularmente, nos continentes africano e asiático. Nesse cenário, potências
europeias, como a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França, concorreram entre
si e com países, como os Estados Unidos da América (EUA) e o Japão, por
espaços físicos e econômicos em todo o globo.

12

C3

Pouco  antes  desse  período,  apenas  Rússia  e  Grã-Bretanha  possuíam
domínios coloniais de vulto. A Rússia dominava a extensão do seu território,
formando um forte império continental eurasiano. Por outro lado, os britânicos
possuíam possessões além-mar em, praticamente, todos os continentes. A
Segunda Revolução Industrial  conturbou esse cenário,  despertando outros
Estados  para  a  necessidade  de  matérias-primas  e  novos  mercados.  Em
consequência,  a  competição  entre  as  potências  pelas  terras  “não
colonizadas” se intensificou a ponto de países estrangeiros dominarem cerca
de 90% do território africano em meados de 1914.

12

C4
A seguir, serão apresentados os interesses imperialistas dos principais atores
(países)  do  cenário  mundial  a  partir  da  segunda  metade  do  século  XIX,
destacando os pontos geradores de conflito entre essas nações.

4

C5 Outras ideias julgadas pertinentes. 10
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C6

a. Interesses Ingleses
A Grã-Bretanha possuía o maior império colonial da época e seus interesses
espalhavam-se  por  todo  o  globo.  Nas  Américas,  pretendia  expandir  o
território canadense em direção ao Alasca. Já na Ásia, desejava manter o
controle do comércio desigual com a China, expandir o domínio indiano em
direção ao Irã,  Afeganistão e países da Indochina e  controlar,  através de
Cingapura,  a  passagem entre  o  Oceano Índico  e  o  Pacífico.  Além disso,
queria impedir a expansão russa sobre o Império Turco, visando a ganhar o
controle sobre os estreitos de Bósforo e Dardanelos e sobre o Egito. Avulta
que, sua intenção de apoderar-se de fatias do Império Turco e dividir as
colônias  alemãs com a França lançava-a de  encontro aos interesses
alemães.

20
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

b. Interesses Franceses
A França possuía um vasto império colonial e amplas demandas políticas e eco-
nômicas. Na Ásia, o país expandiu a conquista da Indochina e anexou o Cam-
boja, o Vietnã e o Laos. Além disso, compartilhava com outras potências a ex-
ploração colonial da China. Já no continente africano, após conquistar a Argélia,
apoderou-se do Marrocos e tencionava aumentar sua influência sobre o Egito.
Em relação à Europa, pretendia recuperar a Alsácia-Lorena, ocupar o Sarre e a
Renânia e participar do desmembramento da Turquia.  Destaca-se que esses
interesses, aliados ao desejo de partilhar as colônias alemãs com a Ingla-
terra, conduziram-na ao choque com a Alemanha e seus aliados.

18

C8

c. Interesses Russos
Os interesses russos giravam ao redor do seu entorno estratégico. Ao leste,
desenvolveu sua expansão em direção ao Império Persa e a pontos da Ásia
Central,  como o  Turquestão,  onde  chocou-se  com a  expansão inglesa  que
vinha da Índia. Mais ao oriente, anexou territórios e estendeu sua influência em
partes da China, como a Mongólia e a Manchúria, sendo detida na Coreia, em
1904, pelo Japão. Na Europa, tencionava conter a Turquia e ampliar sua tutela
sobre os países bálticos.  Salienta-se que o desejo russo de ampliar seus
domínios  por  sobre  a  Alemanha  e  o  Império  Austro-húngaro,  além de
ocupar  Constantinopla  e  controlar  os  acessos  ao  Mar  Mediterrâneo,
conduziram o país a enfrentamentos com essas duas potências.

16

C9

d. Interesses Italianos
A Itália vivia uma dualidade entre manter o seu irredentismo e expansionismo
balcânico,  ou lançar-se nas conquistas coloniais. Isso, em grande parte,  em
função do seu incipiente desenvolvimento industrial. Nesse cenário, sua aliança
com a Alemanha poderia lhe proporcionar o domínio sobre a Córsega, Nice,
Saboia  e  parte  das  colônias  francesas  no  norte  da  África.  Unindo-se  aos
ingleses e franceses, a Itália poderia anexar áreas, povoadas por italianos na
Áustria, a Dalmácia, a Albânia e partes do território turco. Ressalta-se que, em
meados  de  2014,  o  cenário  dos  Balcãs  e  do  Mediterrâneo  Oriental
pareceram mais interessante  para o  país,  levando-o a aproximar-se  da
aliança anglo-francesa e a confrontar-se com os alemães.

16

C10

e. Interesses Americanos
O imperialismo dos EUA baseava-se na “Doutrina Monroe” e ganhou dimensão
com o crescimento político  e  militar  do  país.  Nas Américas,  a  intenção era
controlar o Mar do Caribe e os países circunvizinhos, com o objetivo de dominar
a  passagem  entre  o  Pacífico  e  o  Atlântico  e  impulsionar  sua  expansão
comercial  em  direção  à  América  do  Sul.  Além  disso,  desejavam  manter  a
política de “portas abertas” com a China e utilizar as Filipinas como base para a
expansão do  seu  comércio  na  Ásia.  Em relação  à  Europa,  paulatinamente,
foram adotando a defesa de um equilíbrio de poder, entre seus países, e uma
comedida posição contrária ao colonialismo.

16

C11

f. Interesses Japoneses
O propósito japonês era o de se tornar uma potência imperialista regional e não
ser novamente submetido a um outro país, como aconteceu com os EUA. Para
isso, desejava aumentar suas possessões na Ásia e no Pacífico. Dessa forma,
dirigiu suas atenções para a conquista da Coreia e de Formosa, com o objetivo
de dominar importantes posições estratégicas e vastas riquezas minerais. Não
satisfeito, pretendia anexar novos territórios Chineses e desejava se apropriar
das colônias alemãs no Pacífico, como as Ilhas da Micronésia. Pontua-se que,
com essas intenções, aproximou-se da Inglaterra e antagonizou-se com
os alemães.

16

C12

g. Interesses Alemães
A Alemanha constituía-se em uma potência mundial, mas possuía um número
reduzido de colônias.  Sendo assim, acreditava que para continuar a crescer
teria que conquistar um império colonial  expressivo ou lograr uma forma de
expansão territorial contígua. Nesse sentido, adotou, desde 1880, uma política
de expansão na África, Ásia e Oceania. Na África, os alemães tencionavam
deter o avanço francês, apossarem-se do Marrocos e chegar às reservas de
petróleo do Egito. Já na Europa, sua prioridade era a expansão para o Leste
Europeu e a Região dos Bálcãs.  Cabe evidenciar que, a intenção alemã de
apoderar-se da Polônia, países bálticos e Ucrânia, levou-a a colidir com os
interesses  russos  na  região.  Por  outro  lado,  o  desejo  de  controlar
economicamente os países baixos e o norte da França,  os conduziu a
afrontar os interesses ingleses e franceses na Europa.

20
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C13

h. Interesses Austro-húngaros
O Império Austro-húngaro era um amontoado de “países” sem uma legislação
unificada e com sérias divisões étnicas e religiosas. Vivendo o seu ocaso, o maior
interesse do governo era manter a integralidade do Império. Nesse cenário, as
maiores dificuldades eram encontradas nos Bálcãs, com nações como a Sérvia
insurgindo-se,  seguidamente,  contra  o  poder  central.  Além  disso,  tencionava
apropriar-se dos ex-territórios turcos, como fez com a Bósnia e a Herzegovina, e
manter  livre  a  importante  rota  comercial  do  Danúbio.  Cabe ressaltar  que  o
empenho em dominar os povos eslavos nos Balcãs e em impedir o domínio
Russo sobre os estreitos turcos contribuiu para várias contendas entre os
dois Impérios.

16

C14

i. Interesses Turcos
A Turquia estava enfraquecida e viu, paulatinamente, grandes porções do Império
Otomano sendo ocupadas e/ou controlada pelas grandes potências europeias.
Nesse contexto, a Inglaterra ocupava o Egito, o Sudão e “alugava” o Chipre. Já a
França havia tomado a Argélia e a Tunísia, enquanto a Itália passou a dominar a
Líbia. Nos Bálcãs, a Áustria-Hungria anexou diversos territórios, chegando, em
1908,  a  tomar  a  Bósnia  e  a  Herzegovina.  Por  outro  lado,  várias  nações
balcânicas tornaram-se independentes sob o protetorado russo, como a Sérvia,
Montenegro e Romênia.  Dessa forma, salienta-se que os otomanos aliaram-
se  ao  Império  Alemão  com a  ambição  de  proteger-se  e  recuperar  seus
territórios perdidos, o que os levou a enfrentar a Inglaterra e seus aliados.

16

C15 Outras ideias julgadas pertinentes. 40

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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  parcialmente  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 1.000

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

MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

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

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

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

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

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

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

22 Apresentou argumentações vagas.

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

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

24

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

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

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

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

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

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

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

15
Redigiu introdução contendo poucas ideias consideradas
válidas.

31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o
desenvolvimento.

32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

40 Redigiu frase/parágrafo confuso e de difícil compreensão. 50
Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o
entendimento da solução.

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

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

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


