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As avaliações do CP são executadas segundo os critérios de Método, Conhecimento e Expressão Escrita, 

da mesma forma que o Concurso de Admissão. As provas são discursivas, exigindo a integração de conhecimentos e a 
identificação de problemas, que devem ser solucionados em um prazo restrito de tempo, observando-se a 
profundidade de raciocínio exigida na formulação das soluções. 

A Avaliação Diagnóstica, em particular, avalia apenas o Método e a capacidade de Expressão Escrita. Os 
aspectos referentes ao Conhecimento são apresentados sumariamente, apenas como complemento do barema, a fim 
de contribuir com o entendimento da abordagem da solução das questões. 

Não será atribuído grau a esta prova, apenas menção.  
LEGENDA: S – atendeu ao pedido. N – não atendeu ao pedido. 

 

QUESTÃO ÚNICA 
 

 Analisar a ação pacificadora de Caxias, nos campos político e militar, nas seguintes Rebeliões Regenciais: 
Balaiada (1838-1841); Revolução Liberal de São Paulo e Minas Gerais (1842); e Guerra dos Farrapos (1835-1845). 

 
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. 5  

M3 Delimitação no tempo. 5  

Preparação correta para o desenvolvimento. 5  
M4 Ideias 

complementares. 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. 20  
De forma dedutiva. 20 

Limitando-se a resumir. 10 

Desenvolvimento 
 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais. 0 

 

Totalmente. 15 
Digressão de até 3 ideias. 5 M9 

Atendimento das 
condicionantes do 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias. 0 

 

Totalmente. 15 
Até 3 incidências sem ligação. 5 M10 Análise das ideias com 

ligação de causa e efeito. 
Mais de 3 incidências sem ligação. 0 

 

Totalmente. 10 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Divisão do todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
0 
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 PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

 M12 Retomada da ideia central. 10  

 Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10 

 Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-se a 
resumir. 

5 

 

M13 

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese. 0 

 

 M14 Atendimento à imposição do problema. 10  

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

10 

 Na conclusão, pelo menos uma das ideias não tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 

5 

 

M15 

Conclusão apenas 
sob aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). Na conclusão, mais de uma ideia não tem suporte 
na introdução ou no desenvolvimento. 

0 

 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20  

 Subtotal – MÉTODO 180  

 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
2. CONHECIMENTO (NÃO AVALIADO NA DIAGNÓSTICA) 

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 Luís Alves de Lima e Silva, Caxias - aspectos de sua vida. 10 - 

C2 Fim do Primeiro Reinado e Período Regencial (Regência Trina e Regência Una). 10 - 

C3 Atuação de Caxias na Corte (Rio de Janeiro), tornando-se opção para 
pacificar as rebeliões. 

10 - 

C4 Rebeliões Regenciais. 10 - 

 
 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  - 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

 a. Campo Político  - 

C6 O complicado cenário político interno: embates entre liberais, restauradores 
e moderados. 

10 
- 

C7 As contínuas agitações e as ameaças ao Governo Central. 10 - 

C8 
Os projetos políticos para o Império: Liberal (descentralizador) e 
Conservador (centralizador); o Ato Adicional de 1834. 

5 
- 

C9 
Balaiada (1838-1841) – aspectos políticos: maior autonomia das províncias 
estimulada pelo Ato Adicional de 1834; disputas partidárias. 

5 
- 

C10 
Ação de Caxias na pacificação da Balaiada: Caxias, presidente da 
província, manteve-se neutro, não se envolvendo nas lutas partidárias.  

5 
- 

C11 Anistia aos rebelados. 5 - 

C12 
Cel Luís Alves de Lima e Silva – promovido a oficial general como 
brigadeiro e recebe o título de Barão de Caxias. 

5 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C13 
Revolução Liberal de São Paulo e Minas Gerais (1842) – aspectos 
políticos: revolta de políticos liberais de São Paulo e Minas Gerais contra o 
governo central, dominado por políticos conservadores. 

5 
- 
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C14 

Ação de Caxias na pacificação da Revolução Liberal de São Paulo e Minas Gerais: 
nomeado Comandante-em-Chefe com carta branca para pacificar São Paulo e 
Minas Gerais, efetuou a prisão de políticos como o Padre Feijó, Rafael Tobias de 
Aguiar, Teófilo Otoni, Cônego José Antônio Marinho. 

5 

- 

C15 Anistia aos rebelados. 5 - 

C16 
Guerra dos Farrapos (1835-1845) – aspectos políticos: disputas políticas 
entre a Assembleia Provincial e o Governo Central.  

5 
- 

C17 A cobrança de pesados impostos pelo Governo Central. 5 - 

C18 
Ação política de Caxias na pacificação da Guerra dos Farrapos: poupou a 
população civil da guerra, não fazendo requisições de recursos, buscando 
estimular a economia da região, abalada pelo conflito. 

5 
- 

C19 A intensificação de ações na fronteira, impedindo que os farroupilhas 
obtivessem recursos ou fugissem do país. 

5 
- 

C20 
A busca pela rápida resolução do conflito, com negociações de paz com os 
farroupilhas visando manter a região integrada ao país. 5 

- 

C21 O tratamento aos vencidos: anistia e reintegração a vida política. 5 - 

C22 Caxias: Senador do Império pela Província do Rio Grande do Sul. 5 - 

 Conclusão Parcial  - 

C23 Uso do poder político por Caxias na pacificação das províncias.  10 - 

C24 Derrota dos movimentos separatistas e afirmação do Governo Central. 10 - 

 b. Campo Militar  - 

C25 O Exército ao tempo da Regência e o seu enfraquecimento. 10 - 

C26 
A Guarda Nacional como força militar e seu uso por Caxias, que ao exigir 
ser nomeado Presidente da Província (reuniu os poderes político e militar), 
passou a comandá-la. 

10 
- 

C27 Balaiada (1838-1841) – aspectos militares da ação de Caxias: criação da 
“Divisão Pacificadora”. 

5 
- 

C28 Liderança de Caxias, ao conduzir pessoalmente as operações. 5 - 

C29 Estratégia de Caxias: guerra de movimentos rápidos e estabelecimento de 
pontos fortes. 

5 
- 

C30 Reorganização das forças no Maranhão (pagamento dos soldos atrasados, 
instrução da tropa). 

5 
- 

C31 
Revolução Liberal em São Paulo e Minas Gerais (1842) – aspectos 
militares da ação de Caxias: defesa de São Paulo e isolamento dos 
revolucionários no interior. 

5 
- 

C32 Vitória de Caxias no combate de Santa Luzia (MG). 5 - 

C33 
Guerra dos Farrapos (1835-1845) – aspectos militares da ação de Caxias: 
a conquista da superioridade em cavalhada, obtendo maior mobilidade e 
capacidade de manobrar. 

5 
- 

C34 
Melhoria das defesas (estabelecimento de fortificações, trincheiras e 
aumento de efetivos). 

5 
- 

C35 
Como comandante estratégico, utilizou-se de oficiais especializados no 
modo de “guerra à gaúcha”. 

10 
- 

C36 Condução da guerra no inverno, a fim de desgastar os farroupilhas. 5 - 

 Conclusão Parcial  - 

C37 A eficiente ação militar de Caxias (estratégias adequadas e cuidados 
logísticos). 

10 
- 

C38 A manutenção da unidade nacional. 10 - 

 

C39 Outras ideias julgadas pertinentes.  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

C40 Caxias como soldado e político do Império; sua ação pacificadora. 10 - 

C41 
Comando Militar alinhado ao Comando Político na Pacificação das Revoltas 
(Caxias como Presidente das Províncias e Comandante das Armas). 20 - 

C42 As ações de Caxias e a indivisibilidade do território nacional. 20 - 

 
Conclusão 

 
Algumas ideias 

C43 Outras ideias julgadas pertinentes.  - 

Subtotal – CONHECIMENTO 300 - 

 

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I) - 

 

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

PARÂMETRO          ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

(3) 

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 

 
(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.  

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

10 (2) 
 

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

0 (1)  

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 15  

(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.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 
30 (2)  

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 
 

(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.  

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

10 (2) 

 

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  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 20  

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

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

30 (2)  

E1: Ortografia. 10 (4)  

E2: Pontuação. 10 (4)  
E3: Concordância. 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
 

 
 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

CURSO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO - CPS 
Ficha de Observações – Avaliação Diagnóstica 2010 

                                                            MÉTODO E CONHECIMENTO 
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO 

1 Interpretação incorreta da questão. 20 

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

2 Equívoco na delimitação do tempo/espaço. 21 Não ligou a ideia levantada ao pedido no 
Desenvolvimento. 

3 Não observou a SERVIDÃO do verbo. 22 Cada parágrafo deve conter uma única ideia síntese 
e diversas idéias complementares. 

4 Não observou a CONDICIONANTE da 
SERVIDÃO. 

23 Levantou ideias supérfluas, nada agregando ao 
conteúdo. 

5 Não respondeu o pedido formulado. 24 Argumentações vagas. 
6 Respondeu parcialmente ao pedido. 25 Levantar maior número de ideias. 

7 Ideia sem ligação de causa e efeito com o 
pedido. 

26 Desenvolver melhor as ideias. 

8 Não elaborou a introdução. 27 

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. 

9 Introdução inadequada. 28 Não elaborou as conclusões parciais. 
10 Introdução vaga. 29 Conclusão parcial inadequada. 

11 Introdução com poucas ideias. 30 

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). 

12 Introdução fora do assunto do pedido. 31 Não elaborou a conclusão. 

13 Não abordou a ideia central na Introdução. 32 Conclusão inadequada. 

14 A ligação da introdução com o desenvolvimento 
deve estar claramente destacada na introdução. 

33 

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. 

15 Não fez a ligação da Introdução com o 
Desenvolvimento. 

34 
Na Conclusão, não faça sugestões ou se posicione 
sobre um tema, exceto quando solicitado 
claramente no pedido. 

16 Não elaborou o parágrafo conclusivo. 35 Não retomou a ideia central na Conclusão. 

17 Não se deve utilizar verbos na 1ª pessoa. 
Impessoalidade. 

36 Não atendeu à imposição da questão na Conclusão. 

18 Rever a metodologia para a solução de 
questões. 

37 Somente concluir sobre ideias incluídas no 
desenvolvimento. 

19 Desenvolvimento inadequado. 38 Equívoco conceitual. 

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

45 Frase/parágrafo confuso e de difícil 
compreensão. 

56 Não utilizar as frases na ordem inversa. 

46 Evitar rasuras. 57 Palavra ou expressão mal colocada. 
47 Grafia incorreta de palavra. 58 Melhorar a caligrafia. 

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

59 Evitar usar termos do jargão militar. 

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). 

 


