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CPS
CP/ECEME - 2010

1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Caracterizar as lutas internas ocorridas durante a Primeira República no Brasil (1889-1930).

1. MÉTODO
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 20
M2 Delimitação do espaço geográfico. 10
M3 Delimitação no tempo. 10

M4

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 10

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 10

M5 Ligação com o desenvolvimento. 10
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 10

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 10

M8

Atendimento da imposição 
da  servidão 

(caracterização das 
ideias). 

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. 10
Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

M10
Caracterização das ideias 
com  ligação de causa e 

efeito.

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 120

     2. CONHECIMENTO
TOTAL: 360 (trezentos e sessenta) escores

- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias essenciais
- 60 (sessenta) escores atribuídos para ideias complementares

- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*
 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, 
devendo defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, no limite do estabelecido para 
“ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos de 360 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

C1 Primeira República (1889-1930): caracterização geral do período. 20

Aluno Nº
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I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C2 A  composição  da  República:  militares,  grandes  fazendeiros  e 
profissionais liberais. 10

C3 A escolha do modelo federativo para a República, o que fortaleceu a 
descentralização do poder no país, enfraquecendo o poder central. 10

C4 Caracterização geral das revoltas no período (1889-1930). 20

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

Desenvolvimento

Algumas ideias

C6 A  “República  de  Espada”:  os  conturbados  primeiros  anos  da 
República após a Proclamação (1889-1894). 20

C7 A Renúncia de Deodoro e a ascensão de Floriano, o “Marechal de Ferro”. 10

C8
A Revolução  Federalista  (1893-1895):  disputas  políticas  levaram  a 
uma guerra civil no Rio Grande do Sul que logo receberia adesões da 
Marinha rebelada contra Floriano.

20

C9
A Revolta da Armada (1893-1894): a sublevação de parte da Marinha, 
liderada  pelos  almirantes  Custódio  de  Melo  e  Saldanha da  Gama, 
exigindo a deposição de Floriano Peixoto.

20

C10

Canudos (1893-1897, entre a presidência de Floriano e Prudente de 
Moraes):  liderados  pelo  beato  Antônio  Conselheiro,  sertanejos 
fundaram  um  arraial  no  sertão  nordestino,  em  um  movimento 
anticlerical  e  antirrepublicano,  desestabilizando  a  região,  sendo 
necessária a ação do Exército para restabelecer a ordem.

30

C11

Revolta  da  Vacina  (1904,  presidência  de  Rodrigues  Alves):  a 
vacinação obrigatória contra a varíola imposta pelo Governo Federal 
desencadeou uma revolta popular na Capital Federal (Rio de Janeiro), 
na  qual  inclusive  cadetes  da  Escola  Militar  da  Praia  Vermelha  se 
envolveram  na  luta  contra  as  forças  federais,  contrapondo-se  ao 
Governo Federal.

20

C12

Revolta  da  Chibata  (1910,  presidência  de  Hermes  da  Fonseca): 
marinheiros revoltados com o uso da chibata  e os maus-tratos por 
parte dos oficiais, tomaram o controle dos encouraçados Minas Gerais 
e  São Paulo e diversos navios menores e ameaçaram bombardear a 
Capital Federal caso não fossem atendidos nas suas reivindicações 
de extinguir com os castigos corporais. O Governo Federal negociou 
com os revoltosos, punindo-os com prisões, fuzilamentos e degredo 
amazônico. As medidas fizeram estourar uma revolta dos Fuzileiros 
Navais, que foi rápida e brutalmente reprimida.

10

C13

A Política  das “Salvações”  do Governo Hermes da Fonseca (1910-
1914),  intervindo  nas  oligarquias  estaduais,  substituindo-as  por 
militares ou políticos ligados ao Exército, acabou por enfraquecer o 
presidente e não atingiu seu objetivo, pois em muitos casos apenas 
trocou as oligarquias dominantes.

20

C14

Contestado (1912-1916, entre a presidência de Hermes da Fonseca e 
Wenceslau  Brás):  a  luta  por  terra  em  um  região  disputada  pelos 
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul gera um conflito entre 
as populações locais e grupos de grandes fazendeiros e industriais. 
Explode uma revolta popular liderada por um monge chamado João 
Maria, que bate as forças policiais locais, forçando o Governo Federal 
a intervir na questão, convocando o Exército para pacificar a região.

30

C15

A Crise das Cartas Falsas (1921,  presidência de Epitácio  Pessoa): 
cartas  atribuídas  a  Artur  Bernardes,  candidato  a  Presidência, 
ofendendo  o  Marechal  Hermes  da  Fonseca  são  publicadas  pela 
imprensa  e  grave  crise  se  instala,  indispondo  Bernardes  com  os 
militares. Apesar das cartas serem falsas, a questão persistiu até a 
eleição de 1922.

10
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C16

Revolta dos “18 do Forte”: Com a eleição de Artur Bernardes, eclodiu em 5 de 
julho de 1922 uma revolta no Forte de Copacabana, recebendo a adesão do 
Forte da Vigia e da Escola Militar, desejando derrubar o Presidente Epitácio 
Pessoa, o Ministro da Guerra João Pandiá Calógeras,  impedir  a  posse de 
Bernardes e reformar o país, denunciando várias mazelas políticas e sociais 
do país. Primeiro levante tenentista.

30

C17
Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul (presidência de Artur Bernardes): as 
lutas pelo poder entre os caudilhos gaúchos acabaram em uma violenta luta. 
Um dos lados foi apoiado pelo Governo Federal e o Acordo de Pedras Altas 
encerrou a luta, pacificando o Rio Grande do Sul.

20

C18

Levante  de  São  Paulo  (5  de  julho  de  1924,  presidência  de  Artur 
Bernardes): liderados pelo general reformado Isidoro Dias Lopes e o 
Major  Miguel  Costa,  da  Força  Pública  paulista,  os  tenentistas  se 
levantaram em São Paulo,  tomando a  cidade,  se  retirando  para  o 
interior quando da chegada das forças federais. A força se desloca 
para o Paraná, denominada a “Coluna Miguel Costa”.

30

C19

Coluna  Miguel  Costa-Prestes  (1925-1927,  entre  a  presidência  de  Artur 
Bernardes  e  Washington  Luís):  em  outubro  de  1924,  Luis  Carlos  Prestes 
levantou tropas no Rio Grande do Sul e rumou para SP, encontrando-se com 
Miguel  Costa  no  Paraná,  formando  a  Coluna  Miguel  Costa-Prestes,  cujo 
objetivo era implantar a revolução, derrubando as oligarquias e modernizando 
o país. Após quase dois anos de marcha, 25.000 quilômetros percorridos e 
incessantes  combates  contra  forças  federais  e  apoiadas  pelo  Governo 
Federal, a Coluna se refugiou na Bolívia.

30

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal - CONHECIMENTO 360

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;  pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência. 

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. 15
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor. 30 (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. 5

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

10 (2)

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

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a coesão 
intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 10
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tempos verbais, pontuação. 

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 20
D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

30 (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 6,0

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

“Mostrou-se essa Força, sob seu comando (do General Mascarenhas de Moraes), ser capaz de enfrentar problemas novos, treinar e 
disciplinar-se para o combate no qual desempenhou parte relevante. A FEB refletiu as altas qualidades da Nação brasileira, que enviou seus 
melhores filhos, para lutar em solo estrangeiro, longe da pátria, pela implantação dos princípios de justiça e liberdade.”

(General Mark Clark, comandante do V Exército dos EUA, ao término da II Guerra Mundial).
Justifique,  no  campo  militar,  as  referências  dos  comandantes  norte-americanos  sobre  o 

desempenho da FEB na Campanha da Itália, durante os 239 dias em que permaneceu em combate na 
2ª GM.
      
. 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  

Identificação do 
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 5
M2 Delimitação do espaço geográfico. 5
M3 Delimitação no tempo. 5

M4

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento. 5

Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15

M8

Atendimento da imposição 
da  servidão (justificativa 

das ideias). 

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 Justificativa das ideias com 
ligação de causa e efeito.

Em todas as ideias. 10
Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2
Em nenhuma das ideias. 0

M10 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 10

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

Em nenhuma das ideias. 0
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Subtotal – MÉTODO 80
 
     2. CONHECIMENTO

TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores
- 170 (cento e setenta) escores atribuídos para ideias essenciais

- 70 (setenta) escores atribuídos para ideias complementares
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema, 
devendo defini-las como essenciais ou complementares e atribuir um valor a elas, 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  

Algumas 
ideias

C1 Criação da FEB – período de atuação, constituição, efetivo. 20
C2 A II GM – período/causas/consequências. 10

C3
Propósitos que levaram o Brasil à II GM – Acordo bilateral Brasil-EUA, de 
23 de maio  de 1942 e os ataques  de submarinos alemães à  navios 
brasileiros.

5

C4 Vitórias  mais  expressivas  da  FEB:  Monte  Castelo,  Castelnuovo, 
Montese, Collechio-Fornovo. 5

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas
ideias

C6 Tirocínio e prudência dos chefes. 10

C7 O Brasil  dispunha  de  contingente  populacional  em condições  de  ser 
mobilizado. 10

C8 Concentração, instrução e adestramento da tropa no Brasil. 10

C9 Superação  de  inúmeros  óbices  estruturais  na  organização,  no 
adestramento e no transporte da tropa. 10

C10 Estágio, para oficiais e graduados, em unidades americanas. 10

C11 Cursos para Capitães e Tenentes na Escola Americana de Treinamento e 
Comando de Pelotão. 10

C12 Exercício  teste  na  Itália,  em  Vada,  coroando  o  período  de  instrução 
militar. 10

C13
Conquista de Monte Prano – feliz remate da primeira manobra das armas 
brasileiras – merecedor de lisonjeira repercussão nos círculos militares 
aliados.

10

C14 Monte Castelo – conquistado graças à perseverança e ao espírito de 
sacrifício do brasileiro. 10

C15 Castelnuovo – Graças ao grande espírito ofensivo, ao elevado estado 
moral que se encontrava a tropa e ao grande entusiasmo que reinava no 
6º RI e 11º RI, a operação foi coroada de pleno êxito, podendo o feito dos 
Regimentos constituir um exemplo vivo do valor moral e físico do nosso 
soldado que nada deixou a desejar durante toda a campanha. 

10

C16
Montese – sua conquista  permitiu o início  da Ofensiva da Primavera, 
motivando elogios dos comandantes. Fato lembrado pelos comandantes 
norte-americanos da época, anos após o fim da II Guerra, referência do 
General Mark Clark como modelo de ação em área edificada.

10
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C17

Collechio-Fornovo  –  rendição  total  da  148ª  DI  alemã.  A  eficiente 
participação da FEB na manobra de Collechio-Fornovo mereceu, de altas 
autoridades  aliadas,  referências  honrosas.  Destaque  para  a  grande 
capacidade de manobra dos comandantes brasileiros ao enviar a tropa 
em perseguição ao inimigo, transportando a infantaria em caminhões de 
artilharia  e  lançando  o  Esquadrão  de  Reconhecimento  para  bloquear 
estradas e fixar o inimigo.

10

C18 Adaptabilidade do soldado brasileiro às condições climáticas do TO da Itália. 10

C19 Adaptabilidade do soldado brasileiro aos novos equipamentos. 10

C20 Adaptabilidade do soldado brasileiro à nova doutrina (norte-americana). 10

C21 Elevado moral da tropa brasileira, levantado pelas seguidas vitórias. 10

C22
Elevado  moral  da  tropa  brasileira,  motivado  pelos  fortes  laços  de 
camaradagem, na adversidade da guerra e no sentimento de honra e de 
dever.

5

C23
Elevado moral da tropa brasileira, por sentir-se alvo de orgulho no Brasil, 
de estímulo de sua mídia, de desvelo familiar e apoio de boa assistência 
médica, alimentação e salário.

5

C24 Apoio  externo  –  os  EUA  forneceram  equipamentos,  fardamentos  e 
armamentos. 10

C25 Suprimentos  feitos  com oportunidade,  atendendo às  necessidades  da 
tropa, tanto nos combates, quanto nos descansos. 10

C26 Os  elogios  recebidos  da  população  italiana  pelo  comportamento  do 
soldado brasileiro. 10

C27 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;  pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência. 

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. 5
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor. 10 (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. 5

C3:  É objetivo,  com linguagem direta  e preciso na 
exposição das suas ideias. 10 (2)

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a coesão 
intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso.

0 (1)
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elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação. 

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

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 
E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 10 (4)
E4: Regência. 10 (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 4,0

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO  FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,0 600
2ª Questão – 4,0 400

TOTAL – 10,0 1000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO
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CURSO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO - CPS
Ficha de Observações – 1ª Avaliação Somativa - 2010

                               MÉTODO E CONHECIMENTO
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO
1 Não abordou a ideia central na Introdução. 20 Argumentações vagas.
2 Equívoco na delimitação do tempo/espaço. 21 Levantar maior número de ideias.
3 Não elaborou a introdução. 22 Desenvolver melhor as ideias.

4 Introdução  inadequada,  com  ideias  do 
desenvolvimento. 23

Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o aluno 
deverá,  obrigatoriamente,  decompor  o  TODO  em  PARTES 
(claramente definidas) para solucionar a questão.

5 Introdução vaga. 24
Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o aluno 
deverá, obrigatoriamente,  fazer  as CONCLUSÕES PARCIAIS 
(CP). No entanto não é impositivo que faça um item específico, 
basta destacar claramente no texto.

6 Introdução abrupta (com poucas idéias). 25
Nas  questões  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).

7 Introdução fora do assunto do pedido. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

8 A ligação da Introdução com o Desenvolvimento 
deve estar claramente destacada na Introdução. 27 Conclusão parcial inadequada.

9 Não  fez  a  ligação  da  Introdução  com  o 
Desenvolvimento. 28 Equívoco conceitual.

10 Não  se  deve  utilizar  verbo  na  1ª  pessoa. 
Impessoalidade 29 Não  observou  a  CONDICIONANTE  da 

SERVIDÃO.
11 Interpretação incorreta da questão. 30 Não retomou a ideia central na Conclusão.
12 Não observou a SERVIDÃO do verbo. 31 Não atendeu à imposição da questão na Conclusão.

13 Desenvolvimento inadequado. 32

Nas questões do nível de desempenho (ND) COMPREENSÃO, 
NÃO  é  obrigatório  fazer  CONCLUSÕES,  exceto  quando 
claramente  explicitado  no  pedido.  Entretanto,  se  ela  for 
elaborada  sem  ser  imposta,  deverá  estar  coerente  com  o 
desenvolvimento.

14 Rever  a  metodologia  para  a  solução  de 
questões. 33

Na Conclusão,  não  fazer  sugestões  ou  se  posicionar 
sobre um tema, exceto quando solicitado claramente no 
pedido.

15 Não respondeu o pedido formulado. 34 Somente  concluir  sobre  ideias  incluídas  no 
desenvolvimento.

16 Respondeu parcialmente ao pedido. 35 Conclusão inadequada.

17 Ideia sem ligação de causa e efeito com o 
pedido. 36 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

18 Não  ligou  a  ideia  levantada  ao  pedido  no 
Desenvolvimento. 37 Não elaborou a conclusão.

19 Levantou ideias supérfluas, nada agregando ao 
conteúdo. 38 Não terminou a solução de toda a questão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO
39 Erro ou falta de acentuação gráfica. 50 Melhorar a redação dos parágrafos.
40 Erro de concordância verbal. 51 Palavra inexistente.
41 Erro de concordância nominal. 52 Repetição excessiva de palavra.
42 Erro ou falta de pontuação. 53 Frase/Período mal redigido.
43 Erro de regência verbal. 54 Idéia mal redigida.
44 Frase/parágrafo muito extenso. 55 Não utilizar as frases na ordem inversa.

45 Frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil 
compreensão. 56 Palavra ou expressão mal colocada.

46 Uso incorreto de inicial maiúscula. 57 Melhorar a caligrafia.
47 Grafia incorreta de palavra. 58 Evitar usar termos do jargão militar.

48
Ao  empregar  uma  abreviatura  ou  sigla  pela 
primeira  vez,  é  obrigatório  escrevê-la  por 
extenso.

59 Evitar rasuras.
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Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO
49 Uso incorreto de abreviatura. 60 Colocar  entre  aspas  as  palavras  em  idiomas 

estrangeiros.
As observações contidas nesta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas

Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


