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PEP 2021 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Comparar  o  ciclo da cana-de-açúcar com o  ciclo do ouro, no Brasil  Colônia,  destacando as influências da

Inglaterra e da França e concluindo sobre os fatores que contribuíram para a independência do Brasil.

1. MÉTODO

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I    n  t  r    o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação do
objeto correto

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

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente.

Mais da metade das partes está coerente com o todo.

Menos da metade das partes está coerente com o todo.

Divisão sem coerência.

M9

Comparação dos
objetos obedecendo

aos mesmos
referenciais (fatores

de comparação).

Totalmente.

Empregou mais da metade dos referenciais corretamente.

Empregou menos da metade dos referenciais corretamente.

Não empregou os referenciais corretamente.

M10

Identificação da
coerência das
ideias com o

objeto.

Totalmente.

Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.

Não atendimento das ideias.

M11
Comparação das

ideias com ligação
de causa e efeito.

Totalmente.

Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.

M12
Elaboração das

ideias dos
destaques

Totalmente.

Mais da metade das ideias com destaque.

Menos da metade das ideias com destaque.

Ideias sem destaque.

M13
Elaboração das

conclusões
parciais.

De forma dedutiva.

Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  o      n  c  l    u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de desempenho

M14 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M15

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.

Parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.
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C  o      n  c  l    u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de desempenho

M16

Conclusão
baseada nos

aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

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

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

 Ideias sem suporte.

M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

In    tr  odu    çã    o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Os ciclos da cana-de-açúcar e do ouro marcaram a história do Brasil como períodos
de desenvolvimento de atividades econômicas, com reflexos para a formação da
economia e da sociedade brasileira. 

C2

Os dois períodos ocorreram no contexto da colonização do Brasil por Portugal (1530
a 1822). O ciclo da cana-de-açúcar transcorreu entre 1530 e 1700, e o ciclo do ouro
vigorou durante os primeiros 60 anos do século XVIII. O cultivo da cana se deu no
Nordeste, principalmente na Bahia e em Pernambuco, e, em menor escala, no Rio de
Janeiro e no Espírito Santo. Diferentemente, a mineração foi marcante, principalmen-
te, em Minas Gerais e, secundariamente, nos estados de Goiás e Mato Grosso, onde
foram descobertos os locais para extração de metais preciosos.

C3

Os fatos ocorridos na Europa, principalmente relacionados à Inglaterra e à França, ti-
veram forte influência no desenvolvimento dos dois ciclos econômicos. No Brasil,
bem como em toda a América, os empreendimentos coloniais eram destinados a for-
necer produtos primários que atendessem às necessidades dos países da Europa.
Em troca, geravam um mercado consumidor para os produtos europeus. 

C4

A relação entre a Coroa portuguesa e a Colônia brasileira variou constantemente e,
por vezes, se tornou estremecida. Com o desenvolvimento colonial cada vez maior,
os interesses passaram a ser conflitantes em relação aos objetivos da Metrópole, e
geraram crises, com reflexos para o processo de independência do Brasil.

C5
A seguir, serão comparados os ciclos da cana-de-açúcar e do ouro, destacando as
influências da Inglaterra e da França e concluindo sobre os fatores que contribuíram
para o processo de independência do Brasil.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

Ideias

a. O ciclo da cana-de-açúcar

C7

1) Motivação
A decisão de Portugal pela colonização e pelo desenvolvimento de uma atividade
econômica no Brasil, a partir de 1530, foi decorrente das constantes investidas
de embarcações francesas no litoral brasileiro. A opção pelo cultivo da cana-
de-açúcar  foi  baseada  nas  experiências  anteriores  portuguesas  nas  ilhas  da
Madeira, Açores e Cabo Verde, bem como na organização administrativa adotada
e implementada, em 1534, com a criação de 14 (catorze) capitanias hereditárias. O
cultivo da cana-de-açúcar foi realizado na área da Zona da Mata, que se estende
numa faixa litorânea, do Rio Grande do Norte ao Recôncavo Baiano e em São
Vicente, não expandindo a presença portuguesa para o interior. Essas áreas foram
escolhidas  pela  qualidade  do  solo  (solo  de  massapê),  pelo  clima  favorável  e,
principalmente, pela proximidade do mercado consumidor da Europa, a exemplo
da Inglaterra e da França.

C8

2) Forma de exploração
Portugal estabeleceu a “plantation” como forma de exploração da cana-de-açúcar
no Brasil, técnica a qual tinha pleno domínio anterior. Com a falta de adaptação
dos índios nativos para  o  trabalho duro  na lavoura  canavieira,  os portugueses
trouxeram escravos africanos que se tornaram a mão de obra dos engenhos. A
condição de colônia impunha o Pacto Colonial, segundo o qual o Brasil só poderia
fazer comércio com a Metrópole, vendendo a cana-de-açúcar a preços baixos e
adquirindo  produtos  manufaturados  e  escravos  a  preços  mais  elevados.  Tal
monopólio comercial, bem como a exploração de escravos africanos foram,
de certa forma, impostos pela Inglaterra, visando garantir mercado para os
comerciantes ingleses.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C9

3) Crescimento demográfico e urbanização
Com o crescimento da produção açucareira, notadamente em Pernambuco e na Ba-
hia, o Nordeste tornou-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do
Brasil.  Essas  regiões  tiveram um crescimento  populacional,  principalmente  com a
chegada dos escravos africanos. Tratava-se de uma sociedade patriarcal e escravo-
crata, baseada na grande propriedade rural, com a ausência de uma classe média de
comerciantes e profissionais liberais. Porém, apesar do aumento da população, não
se desenvolveram núcleos de cidades, pois os habitantes se organizaram nos enge-
nhos que se tornaram complexos compostos pela casa grande, a senzala, os canavi-
ais e as casas de alguns poucos trabalhadores livres.

C10

4) Controle da Metrópole
O controle português sobre a produção açucareira na colônia teve início a partir da
criação das capitanias hereditárias, em 1534, como forma de organização política,
territorial e de defesa contra ações francesas e holandesas no litoral brasileiro.
Apesar  do sucesso de 2  (duas)  capitanias,  Pernambuco  e  São Vicente,  Portugal
decidiu  pela  criação  do  Governo-Geral,  em  1548,  centralizando  o  poder  e
aumentando o controle sobre a produção açucareira das capitanias que só foram
extintas no século XVIII.  Este controle da Metrópole gerou atritos e antagonismos
entre portugueses e locais, gerando um sentimento nativista de libertação. 

C11

5) Causas da decadência
A  principal  causa  do  fim  do  ciclo  da  cana-de-açúcar  foi  a  concorrência  dos
engenhos  implantados  nas  Antilhas  holandesas,  francesas  e  inglesas.  Além
disso, a notícia da descoberta de metais preciosos em Minas Gerais atraiu Portugal
para outra atividade econômica mais lucrativa: a mineração.

Conclusão parcial

C12

Conclui-se, parcialmente,  que o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil  colonial  se deu
pela  necessidade  de  ocupação  do  território,  frente  à  ameaça  francesa,  e  pela
valorização  do  açúcar  no  mercado  europeu. A  cultura  da  cana  gerou  uma
sociedade local patriarcal e escravocrata, características que perduraram durante
décadas,  ocasionando  conflitos  que  influenciaram  o  processo  de
independência do País.

b. O ciclo do ouro   

C13

1) Motivação 
Diferentemente da atividade açucareira, a procura por metais preciosos no Brasil
data  do  início  da  colonização,  porém  sem  sucesso.  Com  o  declínio  da
comercialização  da  cana-de-açúcar,  a  Coroa  portuguesa  voltou  a  incentivar
expedições  (entradas  e  bandeiras),  com  objetivo  de  descobrir  metais  e  pedras
preciosas  no  interior  do  País.  Outro  aspecto  fundamental  foi  a  necessidade
portuguesa de cobrir  o  déficit  comercial  com a  Inglaterra,  decorrente  de acordos
assinados em troca de apoio contra outros países europeus, após o término da União
Ibérica  (1640).  Destaque para  o  Tratado  de  Methuem (1703)  que  foi  o  principal
instrumento para a transferência do ouro brasileiro para a Inglaterra.

C14

2) Forma de exploração
Grande  parte  do  ouro encontrado  era  de  fácil  extração  e  estava  presente  nas
margens de rios (ouro de aluvião). Havia dois tipos de empresas: a lavra (grande
extração) e faiscação (pequena extração). Semelhante à exploração tipo plantation
da cana-de-açúcar, a mineração formou um arcabouço institucional acentuadamente
mercantilista  e  exportador,  decorrente  dos  acordos  comerciais  com  a Inglaterra,
criando constantes conflitos entre a Metrópole e a população local.  Além disso,  a
mão de obra escrava africana esteve presente tanto no ciclo da cana-de-açúcar
como no ciclo do ouro. O tráfico negreiro era incentivado por meio de empréstimos
bancários e ajudas financeiras oriundas de bancos ingleses e de outros países da
Europa.

C15

3) Crescimento demográfico e urbanização
A estrutura  da  sociedade  mineira  era  mais  complexa  do  que  a  sociedade
resultante do ciclo da cana-de-açúcar,  pois tinha a presença da classe média
formada  por  diversos  profissionais  liberais  (comerciantes,  médicos,  advogados,
padres,  artesãos,  entre  outros),  fato  inexistente  na  sociedade  do  engenho  do
açúcar, latifundiária por excelência.  O ciclo do ouro favoreceu o povoamento do
interior, deslocou o eixo colonial do Nordeste para o Centro-sul do País (inclusive
com a troca da capital de Salvador para o Rio de Janeiro), e estimulou atividades
econômicas complementares em outras regiões. O fluxo migratório do Nordeste,
de  São  Paulo,  do  Rio  de  Janeiro  e,  principalmente,  de  Portugal,  durante  a
mineração, gerou a formação de centro urbanos, origens de importantes cidades
mineiras, mato-grossenses e goianas,  diferentemente do ciclo açucareiro que
se manteve fechado aos engenhos e senzalas.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C16

4) Controle da Metrópole
A maior complexidade da sociedade mineira ocasionou a necessidade de um
rigoroso controle pela Metrópole, gerando conflitos e rebeliões. Como base
desses conflitos, estavam as ideias iluministas francesas que penetraram na
sociedade mineira e fizeram nascer o sentimento de emancipação do regime
colonial. As  medidas  de  controle  de  Portugal  sobre  as  atividades  de
mineração  foram  muito  mais  rigorosas  do  que  as  ações  sobre  as
atividades açucareiras e foram motivadas, também, pela grande necessidade
de compensar o déficit comercial com a Inglaterra. Uma série de impostos e
regras foram criados pela Metrópole, entre eles: o quinto (cobrança de 20% do
ouro produzido), a derrama (imposto pago por toda a população), e a exigência
do selo real sobre as barras de ouro, forjados pela Casa de Fundição, entre
outros.  Essa cobrança excessiva de taxas foi o principal motivo para as
revoltas emancipacionistas que foram as sementes para o processo de
independência do Brasil.

C17

5) Causas da decadência
A decadência  do  ciclo  do  ouro  se  deu,  principalmente,  pela  exaustão  das
minas que deixaram de ser produtivas. Diferentemente, o cultivo da cana-
de-açúcar perdeu  sua  importância,  paulatinamente,  devido  à  concorrência
externa com a produção inglesa, francesa e holandesa nas Antilhas, e pela
perda de importância do produto no mercado europeu.

Conclusão parcial

C18

Conclui-se, parcialmente,  que a mineração colonial  foi  mais intensa do que o
cultivo  da  cana-de-açúcar,  gerando avanços  territoriais,  sociais  e  econômicos
para a colônia. Entretanto, o período foi marcado por um intervencionismo sem
precedentes da Coroa, motivado pela necessidade portuguesa de cobrir o déficit
comercial  com  a  Inglaterra.  Tal  necessidade  de  lucro  gerou  a  adoção  de
medidas rígidas de controle e, por consequência, o sentimento de revolta e de
busca pela liberdade na população local, cujos interesses já não se alinhavam
com a Metrópole.

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on    c    l  u    s    ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C20
Os  ciclos  da  cana-de-açúcar  e  do  ouro  destacaram-se  dentre  as  diversas
atividades  econômicas  desenvolvidas  durante  o  período  colonial,  tendo  forte
influência na formação territorial, econômica e cultural do Brasil.

C21

Em síntese, os 2 (dois) ciclos econômicos tiveram aspectos semelhantes, sendo
predatórios, totalmente voltados para o mercado externo e baseados na mão de
obra  escrava.  Entretanto,  a  mineração  gerou  um  fluxo  migratório  sem
precedentes, ocasionando uma expansão territorial e uma urbanização intensa,
com o surgimento de diversas vilas e lugarejos. Emergiu, ainda, uma sociedade
mineradora mais horizontal  e flexível,  em termos de mobilidade social,  com a
presença de uma classe média e um mercado consumidor interno, inexistentes
nos engenhos do Nordeste e de São Vicente.

C22

Ambas  as  atividades  econômicas  sofreram  forte  influência  da  Europa,
principalmente  da  Inglaterra  e  da  França.  A  ameaça  constante  da  França,
presente  desde  a  sua  formação  no  século  XIV,  fez  Portugal  buscar  o  apoio
político da Inglaterra, sempre que necessário. O mesmo ocorreu após o término
da  União  Ibérica,  sendo  que  os  acordos  decorrentes  assinados  geraram
concessões comerciais aos ingleses que moldaram as formas de exploração das
colônias portuguesas, entre elas o Brasil, e fizeram com que a Inglaterra lucrasse
sobremaneira com os produtos brasileiros. 

C23

Os ciclos econômicos do açúcar e do ouro geraram fatos que contribuíram para o
término da colonização no Brasil. Houve aumento territorial e uma complexidade
maior  da  sociedade,  dificultando  o  controle  pela  Coroa  portuguesa.  Como
consequência,  a  política  colonial  portuguesa foi  marcada por  ações rigorosas
como cobrança elevada de impostos, adoção de privilégios para os portugueses
e  aplicação  de  leis  injustas  criadas  pela  Coroa.  Tal  política  fez  surgir  um
sentimento de revolta e de libertação, ocasionando conflitos internos, entre eles
os  movimentos  emancipacionistas  da  Inconfidência  Mineira  (1789)  e  da
Conjuração Baiana (1798), sementes da independência do Brasil.
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C  on    c    l  u    s    ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C24

Por fim, pode-se afirmar que os ciclos econômicos do açúcar e do ouro deixaram,
como legado, um país mais extenso territorialmente e uma sociedade com um
sentimento  nativista  de  brasilidade,  tornando-o  incompatível  com  a  situação
colonial e contribuindo para o processo de independência do Brasil. 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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.

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.

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

(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.

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento  do
leitor.

(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.

C2:  É  parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

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

(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.

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos  coesivos,
gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.

E2: Pontuação.

E3: Concordância.

E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

Apresentar as revoltas ocorridas no Brasil Império (1822-1889), destacando a atuação do Marechal Luís Alves de

Lima e Silva (Duque de Caxias) na pacificação dos conflitos e na manutenção da unidade territorial.
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1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central.

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.

M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

M9
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

M10
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

M11
Atendimento da imposição

do destaque

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 
2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1
As  revoltas  ocorridas  no  Brasil  Império  (1822  a  1889)  manifestaram  as
insatisfações  provinciais,  após  a  declaração  de  Independência  do  Brasil  de
Portugal, e geraram ameaças à unidade política e territorial brasileira.

C2

Tais  movimentos  aconteceram  dentro  do  contexto  das  fases  que  dividem  o
Império, em maior ou menor intensidade. No Primeiro Reinado (1822 a 1831),
período em que o País foi comandado por D Pedro I; no período Regencial (1831
a 1840),  fase em que regentes eleitos governaram o Brasil,  tendo em vista a
abdicação ao trono de D Pedro I; e no Segundo Reinado (1840 a 1889), quando
D Pedro II foi o Imperador do Brasil. Eclodiram, também, em diversas regiões
brasileiras, com destaque para o Nordeste, o Norte e o Sul.

C3

Os motivos que levaram o desembocar das revoltas giravam em torno de 3 (três)
concepções:  os  que  defendiam um poder  central  forte;  os  que  defendiam  a
descentralização federalista; e os que defendiam uma igualdade social. Assim,
as rebeliões tiveram origem na busca pela preservação da autonomia provincial
ou na luta pela alteração do quadro social vigente.

C4

A presença de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, foi de extrema
relevância na solução dos conflitos. Caxias comandou as forças legalistas de
1839 a 1845 na supressão de revoltas e, sob seu comando, o Brasil conseguiu
eliminar a ameaça de fragmentação política e territorial. Como recompensa, foi
elevado a nobre, recebendo os títulos de barão, conde, marquês e, por fim, foi a
única pessoa a receber um título de duque, durante o reinado de Pedro II.
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I    n  t  r    o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas ideias

C5
A seguir,  serão apresentadas as revoltas ocorridas no Brasil  Império (1822 a
1889),  destacando-se  a  atuação  do  Duque  de  Caxias  na  pacificação  e  na
manutenção da unidade territorial do País.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

Algumas ideias

C7

a. Guerra da Independência do Brasil (1821-1824)
Assim que a Proclamação da Independência foi realizada, em 7 de setembro de
1822, alguns governos provinciais se rebelaram contra o recém-empossado D.
Pedro I. O Exército luso-brasileiro ficou dividido em várias províncias, entre elas
o Grão-Pará, o Maranhão, a Bahia e a Cisplatina, onde tropas se recusaram a
aceitar  o  resultado  e  declararam  lealdade  à  Coroa  portuguesa,  levando  a
conflitos armados. O então Tenente Luís Alves de Lima e Silva, servindo no
Batalhão Imperial, lutou na Bahia e venceu a resistência portuguesa local,
colaborando na manutenção da unidade territorial do País. Ao final, todas as
forças rebeldes foram derrotadas.

C8

b. Confederação do Equador (1824)
Foi um movimento revolucionário que eclodiu em Pernambuco e alastrou-se por
várias  localidades  do  Nordeste.  De  caráter  republicano  e  separatista,  é
considerado como um desdobramento da Revolução Pernambucana de 1817,
sendo contrário à política centralizadora de D Pedro I, expressa na Constituição
de 1824. O movimento foi duramente reprimido e seus principais líderes foram
executados, entre eles o Frei Caneca.

C9

c. Guerra da Cisplatina (1825-1828)
A  província  da  Cisplatina  também  se  rebelou  e  gerou  o  primeiro  conflito
internacional do Brasil independente. Líderes locais declararam a separação da
Cisplatina (atual Uruguai) do Brasil e a sua vinculação às Províncias Unidas do
Prata  (atual  Argentina),  conduzindo os  dois  países  à  guerra.  O  resultado do
confronto foi desastroso para o Brasil, que, além de perder a Cisplatina (que se
tornou independente), teve de amargar uma intensa crise econômica. O Batalhão
do Imperador foi enviado para Montevidéu e  o então Capitão Luís Alves de
Lima e Silva participou de diversos combates, destacando-se pela liderança
e bravura.

C10

d. Cabanada (1832-1835)
A Cabanada foi a rebelião ocorrida no Brasil, entre 1832 e 1835, em Pernambuco
e  Alagoas,  iniciada  logo  após  a  abdicação  de  Dom  Pedro  I.  A rebelião  foi
conservadora, pois pretendia a volta do monarca português ao trono do Brasil,
tendo em vista  que a população rural,  formada por  trabalhadores do campo,
escravos  e  índios,  eram  descontentes  com  as  medidas  implementadas  pela
Regência. Com a morte de Dom Pedro I em Portugal (1834), o movimento deixou
de existir.

C11

e. Cabanagem (1835-1840)
A Cabanagem foi o conflito ocorrido no Pará, entre 1835 e 1840, desencadeado
pela  população  que  vivia  em  habitações  humildes  (as  cabanas)  contra  as
autoridades nomeadas pela regência e com o controle político da Província. As
agitações  se  intensificaram  com  a  abdicação  de  D  Pedro  I  e  as  medidas
repressivas foram ineficazes, o que permitiu a tomada da capital após vários dias
de luta. A revolta acabou sendo derrotada com o bloqueio do Rio Amazonas,
deixando 30 mil mortos e sendo considerado como o primeiro movimento popular
que chegou ao poder. 

C12

f. Revolução Farroupilha (1835-1845)
Também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi  um movimento separatista
ocorrido no Rio Grande do Sul e liderado por criadores de gado da fronteira com
o Uruguai. A causa do conflito foi a insatisfação dos criadores de gado com os
impostos federais sobre a carne seca brasileira, o charque, em detrimento das
carnes  importadas  do  Uruguai  e  da  Argentina.  Somente  em  1842,  com  a
designação  do  Barão  de  Caxias  para  chefiar  as  forças  imperiais,  os
farrapos foram dominados. O novo chefe cortou as vias de comunicação da
região e abriu negociações com maior benevolência. A concessão envolveu
a anistia  geral  aos revoltosos,  a  incorporação dos militares ao  Exército
imperial,  e  a  devolução  das  terras  confiscadas.  Com  a  vitória,  Caxias
recebeu honras militares e foi aclamado “O Pacificador do Brasil”, além de
receber o título de conde.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C13

g. Levante Malê (1835)
A Revolta  dos  Malês (ou  Revolta  dos  escravos  de  Alá)  ocorreu na cidade de
Salvador,  na  Bahia,  com duração  de apenas  2  (dois)  dias.  Consistiu  em uma
rebelião de caráter racial de escravos africanos, devotos da religião islâmica, que
tinham por objetivo a libertação dos todos os escravos. Não teve sucesso, sendo
duramente reprimida pelas forças policiais.

C14

h. Sabinada (1837-1838)
A Sabinada foi uma rebelião contra o poder central, ocorrida na Bahia. O termo
originou-se do líder, Francisco Sabino, médico e jornalista. A principal causa da
revolta foi a profunda insatisfação, principalmente da classe média baiana, com as
autoridades nomeadas pelo  governo regencial  para  o comando do governo da
Bahia.  Extinguiu-se com a derrota dos rebelados para as forças legalistas que
haviam se reorganizado no Recôncavo baiano, com apoio do governo central do
Rio de Janeiro. 

C15

i. Balaiada (1837-1840)
A Balaiada  surgiu  como  um  confronto  entre  duas  facções  políticas  rivais  do
Maranhão: os cabanos (conservadores) e os bem-te-vis (liberais).  Enquanto os
dois grupos lutavam entre si,  um terceiro grupo, liderado por Manuel dos Anjos
Ferreira, o balaio, origem do nome do movimento, ampliava a revolta popular e
levava o conflito para o interior do estado. Não foi um movimento unificado e teve
seu ápice com a tomada da cidade de Caxias, segunda cidade do estado. O fim
da rebelião se deu com a nomeação para a Presidência do Maranhão do
então Coronel Luís Alves de Lima e Silva que, ao assumir, imediatamente
recuperou as tropas legais, cercou e atacou os balaios em suas posições,
pacificando o estado. Ao final, recebeu o título de Barão de Caxias.

C16

j. Revoltas Liberais (1842)
As revoltas liberais foram decorrentes das acirradas disputas entre conservadores
e  liberais,  de  São  Paulo  e  de  Minas  Gerais.  Além  disso,  as  medidas
administrativas centralizadoras, adotadas após o chamado Golpe da Maioridade,
quando D Pedro II foi declarado Imperador do Brasil, em 1840, não conseguiram
reunificar  a população brasileira.  O então Barão de  Caxias  foi  designado pelo
imperador  e,  em pouco tempo e após alguns combates,  os movimentos foram
derrotados. 

C17

k. Insurreição Praieira (1848-1850)
Foi  um movimento  de caráter  liberal  e federalista  que eclodiu  na  província  de
Pernambuco, fruto de discordâncias políticas entre os partidos existentes à época:
o Partido Liberal, o Partido Conservador e os dissidentes liberais que fundaram o
Partido  da  Nacional  de  Pernambuco  (ou  Partido  da  Praia). As  discordâncias
giravam em torno de concessões de benefícios como cargos e contratos de obras
públicas. A rebelião foi derrotada pelas forças oficiais no começo de 1850.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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.

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.

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

(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.

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.
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(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.

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

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

(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.

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

 E1: Ortografia.

 E2: Pontuação.

 E3: Concordância.

 E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo,
de maneira a orientar o estudo do aluno no PEP.

A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem,
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para
que realize uma prova equilibrada.

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de

acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/CAEM.
Para uma melhor preparação quanto à Expressão Escrita, sugere-se ao aluno do PEP enviar sua

prova para um professor de Português.
A divisão  do  item  “Desenvolvimento”  em  partes  ou  itens  coerentes,  no  ND  análise  deve  ser

encarada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


