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1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
  
  

 “Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contêm informações relevantes sobre 
determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos 
em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de 
saúde.”  Portal da Saúde (Ministério da Saúde), acesso em 09/09/2010. 

 

 Comparar os indicadores em saúde das Regiões Norte e Nordeste do Brasil, concluindo sobre as medidas a 
serem adotadas pelo governo brasileiro que contribuam para a melhoria desses índices.  
 

1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 10  
M2 Delimitação do espaço geográfico. 5  
M3 Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  M4 Ideias complementares 
relacionadas com o pedido. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 

correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO- 
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 15  

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento. 15  

De forma dedutiva. 10 
Limitando-se a resumir. 5 

 
Desenvolvime

nto 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M9 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais. 0 
 

Totalmente. 10 
Mais da metade das partes está coerente com 

o todo. 
5 

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 2 
M10 Divisão do todo em partes 

coerentes. 

Divisão sem coerência. 0 

 

Totalmente. 10 
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente. 
5 

Empregou menos da metade dos referenciais 
corretamente. 

2 

 
M11 

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação). 

Não empregou os referenciais  corretamente. 0 

 

Totalmente. 10 
Atendimento em mais da metade das ideias. 5 

Atendimento em menos da metade das ideias. 2 
 

M12 
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto. 

Não atendimento das ideias. 0 

 

Totalmente. 10 
Mais da metade das ideias com ligação. 5 

 

Menos da metade das ideias com ligação. 2  

Desenvolvime
nto 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

 
M13 

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito. 
Ideias sem ligação. 0  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M14 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 10   
 M15 Elaboração da síntese Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10  

Aluno Nº 
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Parcialmente com as ideias essenciais.  5 coerente com  
 as conclusões parciais. Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0 

M16 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 10  
Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 
10 

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

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

desenvolvimento. 
2 

M17 
Conclusão baseada 

nos aspectos 
desenvolvidos (lógica). 

Ideias sem suporte. 0 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M18 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20  

Subtotal – MÉTODO 180  

 
2. CONHECIMENTO 

TOTAL: 300 (trezentos) escores 
- 240 (duzentos e quarenta) 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 300 escores e até esse limite).  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C1 Caracterização de área da Região Norte. 5  
C2 Caracterização de área da Região Nordeste. 5  
C3 Importância das Regiões Norte e Nordeste no contexto nacional. 5  

C4 
Os indicadores de saúde da Região Norte e Nordeste, tomando-se como referência os 
últimos 10 anos, vêm sofrendo gradativa modificação. 9  

C5 
As desigualdades sociais e regionais no Brasil são resultado de processos estruturais 
que precisam ser combatidos pelo governo, através de planejamento regional e da 
implementação de programas, visando o desenvolvimento nacional equilibrado. 

9  

 
 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO- 
RES 

ESC 
ALUNO 

  a. Indicadores de saúde da Regiões Norte.   

C7 FC: PIB per capita O Norte apresenta um PIB per capita de R$4.926,86. 4  

C8 FC: Nível de 
escolaridade 

É de 13,8% a porcentagem da população com menos um ano de 
estudo na Região Norte. 

4  

C9 FC:Cobertura de plano 
de saúde 

No Norte, apenas 14,3% da população – por cada mil habitantes 
– é coberta por plano de saúde. 4  

C10 FC: Esperança de vida 
ao nascer 

Na Região Norte é de 71,59 anos, para ambos os sexos. 4  

C11 FC: Cobertura de 
esgotamento sanitário 

A Região Norte tem 53,7% de sua população servida por esgoto. 4  

C12 FC: Taxa de 
mortalidade infantil 

Na Região Norte, a taxa de mortalidade infantil chega 22,8 por 
1000  hab. nascidos vivos. 4  

C13 FC: Leitos hospitalares 
por habitante 

Na Região Norte, a quantidade de leitos por 1000 habitantes é de 
1,85. 

4  

C14 
FC: Número de 

profissionais de saúde 
por habitante 

É de 0,85 na Região Norte. 4  

C15 FC: Saneamento 

A deficiência de saneamento básico na Região Norte é marcante 
pois menos de 10% do total de esgotos produzidos recebem 
tratamento. 

 
4  

C16 FC: Densidade 
demográfica 

A Região Norte, apesar de ser a maior região em termos superficiais, é a 
segunda menos populosa do Brasil com 15 milhões de habitantes, isso faz 
com que sua densidade demográfica de 4,77 hab./km² seja a menor entre 
as regiões do país. 

4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C17 FC: Taxa de trabalho 

infantil 

A Região Norte tem taxas de 13,12% de trabalho infantil 
explorado indevidamente.  4  
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C18 FC:Analfabetismo A Região Norte apresenta uma taxa de 10,9% de analfabetos. 4  

C19 
FC: Incidência de 

Dengue (por 100.000 
hab) 

A Região Norte apresentou  254,43 casos, em 2006. 4  

C20 FC: Desnutrição infantil 

A desnutrição infantil entre as crianças da região Norte, com até 5 
anos de idade, caiu pela metade entre 1996 e 2006, passando de 
21,4% para 14,6%.  

4  

C21 FC: Urbanização 
O grau de urbanização da Região Norte é o segundo mais baixo 
do Brasil com 78% da população. 4  

 Conclusão Parcial   

C22 

O Governo Federal vem adotando diversas medidas com a finalidade de melhorar o 
desempenho da Região Norte em termos de indicadores de saúde. Podemos destacar 
diversas medidas voltadas para  a urbanização, qualificação de pessoal na área de 
saúde e erradicação de doenças, constantes do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) da Saúde. 

15  

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.   

  b. Indicadores de saúde da Região Nordeste.   

C24 FC: PIB per capita 
O Nordeste apresenta um PIB per capita de R$6.499,35. 
relativamente superior ao da região Norte. 

4  

C25 FC: Nível de 
escolaridade 

Na Região Nordeste, essa porcentagem corresponde a 19,12%. 4  

C26 FC:Cobertura de plano 
de saúde 

Esse índice é ainda inferior ao Norte, atingindo a somente 12,7% 
da população. 

4  

C27 FC: Esperança de vida 
ao nascer 

A expectativa de vida de quem nasce hoje no Nordeste é de 69,1 
anos, a mais baixa entre todas a regiões brasileiras. 4  

C28 FC: Cobertura de 
esgotamento sanitário 

Já na Região Nordeste, esse índice é de 53,4% da população. 4  

C29 FC: Taxa de 
mortalidade infantil 

No Nordeste, o número de óbitos infantis por mil crianças 
nascidas vivas é de 29,9.  

4  

C30 FC: Leitos hospitalares 
por habitante 

Esse número na Região Nordeste é de 2,27 por mil habitantes. 4  

C31 
FC: Número de 

profissionais de saúde 
por habitante 

Esse número não ultrapassa 1,03 no Nordeste. 4  

C32 FC: Saneamento 

A pesquisa do Programa Nacional de Amostras por Domicílio 
(Pnad)  de 2008 mostra que a Região Nordeste tem apenas 
46,6% dos domicílios servidos por rede de esgoto. 

4  

C33 FC: Densidade 
demográfica 

A Região Nordeste apresenta densidades demográficas  
superiores principalmente por causa de suas áreas 
metropolitanas (Recife, Salvador e Fortaleza). 

4  

C34 FC: Taxa de trabalho 
infantil 

A Região Nordeste apresenta taxas de 15,62, que corresponde 
ao percentual da população de 10 a 15 anos ocupada.  4  

C35 FC:Analfabetismo 
A taxa de analfabetismo (15 anos ou mais de idade) em 2007 no 
NE era de 19,94 %. 4  

C36 FC: Casos de Dengue 
(por 100.000 hab) 

Já o Nordeste apresentou  241,25 casos, no mesmo período. 
 

4  

C37 FC: Desnutrição infantil 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde a 
desnutrição infantil no Nordeste caiu 67% entre os anos de 1996 
e 2006. 

4  

C38 FC: Urbanização 
O Nordeste apresenta um índice de 72,4% de taxa de 
urbanização. 4  

 Conclusão Parcial   

C39 

São urgentes medidas com a finalidade de melhorar o desempenho nordestino, em 
termos de indicadores de saúde. Podemos destacar ações voltadas para  a 
urbanização, qualificação de pessoal na área de saúde e erradicação de doenças, 
constantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Saúde. 

15  

C40 Outras ideias julgados pertinentes.    

 c. Comparação entre os indicadores de saúde das Regiões Norte e Nordeste.   

 
C41 FC: PIB per capita 

Esse índices denotam que ambas as regiões estão em condições 
inferiores à média nacional que é de R$9.728,83. 4  

C42 FC: Nível de 
escolaridade 

Ambas estão aquém da média nacional, mas apresentam alguma 
evolução. 4  

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C43 FC:Cobertura de plano 
de saúde 

O N e o NE são regiões deficientes nesse tipo de cobertura. 4  
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C44 FC: Esperança de vida 
ao nascer 

As Regiões em questão apresentam médias inferiores ao 
desempenho nacional que é de 72,48 anos . 4  

C45 FC: Cobertura de 
esgotamento sanitário 

São condições muito semelhantes e aquém dos padrões mínimos 
desejados. 4  

C46 FC: Taxa de 
mortalidade infantil 

Diante dos índices das duas regiões, constata-se que ambas 
necessitam de melhorias nas péssimas condições de vida das 
famílias pobres. 

4  

C47 FC: Leitos hospitalares 
por habitante 

São índices muito baixos e que não atendem de forma 
conveniente às demandas populares nessas regiões. 4  

C48 
FC: Número de 

profissionais de saúde 
por habitante 

Os índices são baixos nas duas Regiões e não refletem as 
necessidades locais.  4  

C49 FC: Saneamento 

A situação do saneamento básico dessas regiões demonstra uma 
grande defasagem na política de habitação frente às médias 
nacionais. 

4  

C50 FC: Densidade 
demográfica 

Apesar da significativa diferença quanto à densidade 
demográfica, ambas as regiões apresentam semelhanças quanto 
ao baixo padrão de vida da população. 

4  

C51 FC: Taxa de trabalho 
infantil 

O trabalho infantil é ilegal, salvo na condição de aprendiz e com 
acompanhamento oficial,  e aflige de forma dramática as duas 
Regiões. 

4  

C52 FC:Analfabetismo 
Ambas as regiões demonstram taxas elevadas  o que  indica 
problemas com o baixo rendimento familiar, também importante 
na questão sanitária. 

4  

C53 FC: Casos de Dengue 
(por 100.000 hab) 

Ambas estão acompanhando a média nacional. 4  

C54 FC: Desnutrição infantil 

As regiões apresentam um pequeno decréscimo dos índices de 
desnutrição infantil o que denota um melhor acesso das mães à 
medicamentos e cuidados médicos. 

4  

C55 FC: Urbanização 
Apesar de ter um índice bem próximo ao nordestino, o Norte 
cresce mais rápido fruto de seu maior dinamismo econômico. 4  

 Conclusão Parcial   

C56 
A comparação entre os indicadores de saúde das Regões Norte e Nordeste demostra 
uma equivalência nos problemas básicos de infraestrutura e formação de pessoal 
qualificado na área de saúde para atuar visando a melhoria desses índices. 

15  

C57 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C58 As Regiões Norte e Nordeste apresentam, de um modo geral, indicadores de saúde em 
um nível mais baixo que a média nacional. 

12  

C59 

Medidas do PAC da Saúde: Programa “Saúde nas Escolas”; “Educação e Comunicação 
para a Promoção de Hábitos que reduzam os Riscos de Doenças”; Programa 
“Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis”; “Empresas Promotaras de Saúde”; 
“Farmácia Popular do Brasil”; os “Centros de Informações Estratégicas e Respostas em 
Vigilância em Saúde” (CIEVS); os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEOs); Unidades de Pronto Atendimento e Apoio ao Diagnóstico (UPAs), dentre 
outros. 

10  

C60 

Deve expandir a oferta de leitos de terapia intensiva, ampliando o acesso aos pacientes 
críticos; reduzir a morbimortalidade por doenças endêmicas e  concluir as obras 
inacabadas, construindo, ampliando ou reformando unidades de saúde, que atendam a 
critérios de eficiência e racionalidade, reduzindo as desigualdades locais e regionais. 

10  

C61 
Com a melhoria dos seus indicadores de saúde, fruto da ação governamental, as 
Regiões Norte e Nordeste poderão se integrar de uma maneira mais equilibrada no 
contexto nacional. 

10  

 
Conclusão 

 
Algumas ideias 

C62  Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 300 
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3. EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM 
CONSIDERADOS 

ESCO- 
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 

A1 0 (1)  
A2 5  (A) COERÊNCIA  
A3 10 (2)  
B1 0 (1)  
B2 15  (B) CLAREZA  
B3 30 (2)  
C1 0 (1)  
C2 5  (C) OBJETIVIDADE  
C3 10 (2)  
D1 0 (1)  
D2 10  
D3 20  

(D) COESÃO  

D4 30 (2)  
E1 10 (4)  
E2 10 (4)  
E3 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4 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 6,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 
                  Justificar a pretensão no Brasil em ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
 

1. MÉTODO 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO- 
RES 

ESC 
ALUNO 

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

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  
 

M4 

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido. 
Não elaboração da introdução de forma abrupta. 5  

M5 Ligação com o desenvolvimento. 5  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO- 
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 15  
Em todas as ideias. 10 

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

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da servidão (justificativa das 

ideias).  
Em nenhuma das ideias. 0 

 

Em todas as ideias. 10 

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

 
Desenvolvimento 

 
Identificação 

M9 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto. 

Em nenhuma das ideias. 0 
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Em todas as ideias. 10 

Em mais da metade das ideias. 5 

Em menos da metade das ideias. 2 

do objeto 
correto 

M10 Justificativa das ideias com 
ligação de causa e efeito. 

Em nenhuma das ideias. 0 

 

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 

C1 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada oficialmente em 24 de 
outubro de 1945 em São Francisco, Califórnia, por 51 países, logo após o 
fim da Segunda Guerra mundial. Sua sede atual localiza-se na cidade de 
Nova Iorque. A ONU não mais reflete a realidade de poder mundial. O 
CSNU está preservando um determinado “status quo” da ordem mundial 
surgida após a 2ª GM. 

 
20  

C2 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) é o órgão 
responsável por garantir a Segurança Coletiva e a Manutenção da Paz 
Mundial. É constituído por quinze Estados, sendo cinco membros 
permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) e dez 
eleitos pela Assembleia Geral, por um período de dois anos. 

20  

C3 

Recentemente, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por 
unanimidade a convocação de negociações intergovernamentais para 
expandir o Conselho de Segurança. O Brasil é um dos maiores interessados 
em conquistar um assento permanente no CSNU. 

20  

 
Introdução 

 
Algumas 

ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.   
  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO- 
RES 

ESC 
ALUNO 

C5 
O Brasil esteve presente na Conferência de São Francisco em 1945, sendo, 
portanto, um dos 51 Estados-fundadores da ONU (membro originário). 

15  

C6 
O Brasil é o país que, juntamente com o Japão, mais vezes foi escolhido (dez 
mandatos) membro rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
evidenciando o reconhecimento de sua importância no atual cenário mundial. 

20  

C7 
O Brasil tem destacada participação em operações de paz, principalmente 
com a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), 
onde mais de 1200 militares são empregados. 

20  

C8 

A Constituição Federal brasileira prevê em seu Art 4º, que a República Federativa do 
Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios da não-intervenção, 
igualdade entre os Estados, defesa da paz e  solução pacífica dos conflitos, 
caracterizando a índole pacífica do povo brasileiro, de respeito às normas de direito 
internacional, em sintonia com a Carta das Nações Unidas. 

 
20  

C9 
O Brasil é reconhecido internacionalmente como representante natural da 
América Latina, devido ao seu imenso território, sua população, suas 
riquezas naturais e desenvolvimento científico tecnológicos, entre outros. 

20  

C10 

O Brasil tem o apoio de vários Estados na sua pretensão de ocupar uma cadeira 
permanente no CSNU, destacando-se o apoio da Rússia, França e China, por já 
ocuparem vaga permanente no CSNU. Isso  revela o reconhecimento internacional do 
reposicionamento brasileiro bem como o acerto da diplomacia brasileira em persistir 
na construção de uma nova ordem internacional, mais justa e menos assimétrica. 

20  

C11 

O Brasil assinou e ratificou o Tratado de Não-Proliferação de Armas 
Nucleares (TNP) de 1968 e o Tratado de Proibição Completa de Teses 
Nucleares de 1996 e situa-se na “zona mais desmilitarizada do mundo”, 
possuindo uma diplomacia e política externa calcadas na herança de 
princípios jurídico-pacifistas do Barão do Rio Branco, chanceler brasileiro 
entre 1902-1912. 

20  

Desenvolvi- 

mento 
 

Algumas 
ideias 

C12 
O Brasil tem o reconhecimento internacional como nação influente, com economia 
consolidada e moeda forte, caracterizando-se como Estado contribuinte para o 
orçamento da ONU. 

15  
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C13 
O Brasil possui Ministério da Defesa consolidado e Forças Armadas 
preparadas e adestradas. Recentemente, o governo brasileiro reiniciou um 
programa de investimento na modernização das Forças Armadas. 

10  

C14 

A conquista de uma vaga permanente no CSNU ensejaria uma maior 
representatividade da América Latina na ONU e um reconhecimento da 
presença brasileira no cenário internacional, o que possibilitaria a tomada de 
decisões sobe questões internacionais. A ampliação do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas traria maior legitimidade e democratização às 
suas decisões. 

20  

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  
 

    3. EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO- 
RES 

ESCALU
NO (3) 

A1 0 (1)  
A2 5  (A) COERÊNCIA  
A3 10 (2)  
B1 0 (1)  
B2 5  (B) CLAREZA  
B3 10 (2)  
C1 0 (1)  
C2 5  (C) OBJETIVIDADE  
C3 10 (2)  
D1 0 (1)  
D2 5  
D3 8  

(D) COESÃO  

D4 10 (2)  
E1 10 (4)  
E2 10 (4)  
E3 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4 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 4,00 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 
 
 

RESULTADO  FINAL 

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 6,00 600   

2ª Questão – 4,00 400   

TOTAL – 10,00 1000 
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