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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)
             Estudar a matriz energética mundial, sob o paradigma do desenvolvimento sustentável no mundo contemporâneo.
 1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e 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. 10
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  ol  v  im  e  n  t      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 20

M8
Elaboração das

conclusões parciais.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os
itens em que dividiu o texto.

20

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de
destacar as ideias essenciais.

10

Não elaborou as conclusões parciais 0

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação
do objeto
correto

M9 Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente. 15
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 8
Menos da metade das partes está coerente com o todo. 5

Divisão sem coerência. 0

M10
Identificação da

coerência das ideias com
o objeto.

Totalmente. 15
Atendimento em mais da metade das ideias. 8

Atendimento em menos da metade das ideias. 5
Não atendimento das ideias. 0

M11
Estudo das ideias

com ligação de causa
e efeito.

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

Menos da metade das ideias com ligação. 2

Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C      on  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 10

M13
Elaboração do resumo,

reforçando as
conclusões parciais.

Com as ideias essenciais. 10

Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 5
Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira
incorreta. 0

M14 Atendimento à imposição do problema  (novos conhecimentos). 10

M15

Conclusão
baseada  

nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 20

 Aluno nº

GEOGRAFIA
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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

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1
Matriz  energética  é  a  combinação  das  fontes  de  energia  disponíveis  numa
economia ou país e dos usos de energia em suas diferentes formas. 

10

C2
Desenvolvimento sustentável, segundo o preconizado pelo Relatório Brundtland

(1987), é aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. 

5

C3
A participação de energia renovável no fornecimento mundial, em 2008, era de
pouco mais de 10% enquanto as limpas como a solar, a eólica e a geotermal
eram de apenas 2% do total mundial. 

10

C4
Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, entidade vinculada ao Ministério de
Minas  e  Energia  e  a  Agência  Internacional  de  Energia  Atômica  (AIEA),  os
combustíveis não renováveis ainda dominam a matriz energética mundial (87%).

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

a. Fontes de energia renováveis na matriz energética mundial
C6 1. Hidráulicas 5

C7 Obtenção de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico. 5

C8
É  considerada  limpa  em  sua  operação,  praticamente  não  afetando  o  meio
ambiente.

5

C9
Seus reservatórios, contudo, ocupam grandes extensões de território podendo
impactar sobre a população, a flora e a fauna. 5

C10 2. Biomassa 5

C11
Obtida  através  da  queima  do  bagaço  de  cana-de-açúcar,  madeira,  palha  de
arroz, óleos vegetais, dentre outros. 10

C12
Gerada  também  a  partir  da  decomposição,  em  curto  prazo,  de  materiais
orgânicos, que produz o gás metano. 5

C13 3. Eólica 5
C14 A força do vento é usada para produzir energia elétrica. 5

C15
Fonte de energia limpa, mas sua operação pode, por exemplo, causar poluição
sonora e impactar a rota migratória de aves. 5

C16 Abastece locais onde a rede elétrica comum não chega. 5
C17 4. Marés 5
C18 A água do mar produz energia elétrica. Depende do nível das marés. 5
C19 Fonte de energia constante para cidades costeiras 5
C20 5. Solar 5
C21 Fonte inesgotável de energia, durante o dia ensolarado. 5

C22
Utiliza  equipamentos  de  baixa  manutenção.  É  obtida  através  de  células
fotovoltaicas, geralmente feitas de silício. 5

C23 Não polui, é renovável e existe em abundancia. 5

C24
A desvantagem é que ainda não é viável economicamente, os custos para a sua
obtenção superam os benéficos. 5

Conclusão Parcial

C25 As  matriz  energética  mundial  apresenta  uma  reduzida  presença  de  fontes
renováveis e limpas o que não é adequado a sustentabilidade ambiental.

10

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

b. Fontes de energia não renováveis na matriz energética mundial

C27 1. Nuclear 5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

A  l      g      u  m      a  s         i  d      e      i  a  s  

C28
É uma fonte largamente adotada por países desenvolvidos como França, Japão
e Estados Unidos. 5

C29
Possui  dificuldades  no  armazenamento  dos  resíduos,  principalmente  em
questões de localização e segurança. 5

C30
A  maioria  dos  reatores  em  funcionamento  no  mundo  utiliza  água  para  o
resfriamento o que demanda localização junto ao mar ou a rios e pode agravar
as consequências de um possível acidente.

10

C31 2. Petróleo 5

C32 É uma mistura de hidrocarbonetos gasosos, líquidos e sólidos. 5

C33
Polui a atmosfera com a liberação de dióxido de enxofre, responsáveis pelas
chuvas  ácidas  e  os  hidrocarbonetos,  que  causam  distúrbios  do  sono  e
irritação da mucosa.

5

C34
Suas principais fontes estão no golfo Pérsico, nos Estados Unidos, no Canadá,
na Rússia (nos Urais e na Sibéria ocidental), na Líbia, no delta do rio Níger, na
Venezuela, no golfo do México e no mar do Norte. 

5

C35 3. Carvão Mineral 5

C36
O carvão mineral, também chamado carvão de pedra, é uma rocha sedimentar
de origem orgânica, resultado da transformação de antigos vegetais submetidos
à certas condições de temperatura e pressão.

10

C37
Do total  de reservas  de carvão existentes  no  mundo,  56,5% se encontra  na
Rússia; 19,5%, nos Estados Unidos; 9,5%, na China; 7,8%, no Canadá; 5,0%, na
Europa; 1,3%, na África; e 0,4%, em outros países 

5

C38 A queima do carvão mineral é um dos fatores responsáveis pelo efeito estufa. 5

C39 4. Gás Natural 5

C40
O gás natural  (metano, etano,  propano, butano e outros gases em menores
proporções)  encontrado  em jazidas  normalmente  está  associado ao petróleo,
sendo sua posse fonte de conflito entre nações na Ásia e na Europa Central. 

10

C41
Conforme  pesquisas  realizadas  pela  IEA (Agência  Internacional  de  Energia),
caso se mantenha o ritmo de consumo médio da última década, as jazidas de
gás natural irão se esgotar em 100 anos. 

10

Conclusão Parcial

C42

As energias não renováveis são as mais  utilizadas, dentre as disponíveis  na
matriz  energética mundial,  contudo,  paradoxalmente,  impactam negativamente
sobre o meio ambiente comprometendo a
 sua sustentabilidade. 

10

C43  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C44

A produção e distribuição de energia, em consonância com o desenvolvimento
sustentável, é um dos grandes problemas do mundo contemporâneo, existindo
na  matriz  energética  grande  desequilíbrio  entre  as  fontes  renováveis  e  não
renováveis, as limpas e  as não limpas.

10

C45

Em síntese,  as chamadas fontes não limpas e não renováveis  (petróleo,  gás
natural e carvão mineral) predominam sobre as demais fontes (biomassa, eólica,
marés, solar, etc) o que é prejudicial ao meio ambiente devido ao aumento da
poluição ambiental.

10

C46
Portanto, o predomínio das fontes não limpas na matriz energética mundial não
está  de  acordo  com o  paradigma  do  desenvolvimento  sustentável  pois  não
preserva o ambiente para as gerações futuras.

20

C47

O  esgotamento  progressivo  das  reservas  mundiais  de  petróleo,  gás,  carvão
mineral,  etc,   e o risco de acidentes relacionados ao uso da energia  nuclear
oferecem oportunidades para que o mundo adote práticas sustentáveis visando a
preservação do meio ambiente para as gerações futuras. 

15

C48  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

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

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)



4

(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, tempos verbais, pontuação. 

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
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 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª QUESTÃO (Valor 4,0)
             Justificar a inserção do Brasil no processo de globalização, a partir de 1970 até os dias atuais, à luz das
expressões políticas e econômicas.
 1. 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 ESCORES
ESC

ALUNO
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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 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 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

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
A inserção  do  Brasil  no  processo  de  globalização  tem uma  base  histórica  e  está
diretamente  relacionada  às  mudanças  na  estruturação  da  produção  na  sociedade
capitalista. 

10

C2

A partir de 1970 ocorreu a expansão das empresas multinacionais, fruto das condições
econômicas  da época,  acarretando um largo movimento de internacionalização  de
capitais  produtivos.  As grandes corporações dos países desenvolvidos passaram a
instalar filiais em países subdesenvolvidos e a investir na produção de bens para além
de suas fronteiras nacionais.

10

C3
 No  Brasil  nos  governos,  ditos  militares,  grandes  projetos   são  estabelecidos  e  a
economia do país chega a tornar-se uma das maiores do mundo. 10

C4

O processo de globalização constitui-se também num processo de fragmentação nos
aspectos  políticos,  econômicos,  sociais  e  culturais.  A flexibilização  do  trabalho,  a
compartimentação da produção,  a  formação de blocos regionais  e  o  aumento das
desigualdades sociais.

10

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

a.  A   e  xpressão  política  da    inserção  do  Brasil  no  processo  de  
globalização:

C6
O  processo  de  globalização  se  intensificou  a  partir  de  1970,  com isso  o  capital
financeiro internacional assumiu uma posição cada vez mais autônoma e hegemônica
em relação ao capital produtivo e aos Estados-Nação.

15

C7
A política brasileira dos anos 1968 a 1973 proporcionou o milagre brasileiro, caracterizado pelo
grande crescimento econômico, que permitiu a  evolução de 45ª para 8ª  maior economia do
mundo, contribuindo para a inserção do Brasil no processo de globalização.

15

C8

O Brasil tem exercido o multilateralismo, buscando participar de uma gama variada de organismos
internacionais, onde podemos destacar: a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);
a  Conferência  Ibero-Americana;  a  Cúpula  das  Américas;  o  Bloco  Brasil-  Rússia-Índia-China
(BRIC);  o  Fórum de Diálogo  Índia-Brasil-  África  do Sul  (IBAS);  o  G-20 (mais  ricos);  o  G-20
(emergentes);  o  Mercado  Comum do  Sul  (MERCOSUL);  a  Organização  das  Nações  Unidas
(ONU);  a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a UNASUL (União das Nações Sul-
Americanas).

20

C9

A política externa brasileira tem tido como estratégia uma atuação da diplomacia dentro
das estruturas hegemônicas de poder internacional. O país tem tentado desenvolver
um  protagonismo  nas  negociações  de  cunho  político,  econômico  e  social.  Essa
atuação visa expandir a influência brasileira no cenário internacional.

20

C10

O Brasil tem sido frequentemente mencionado, por grande número de países,  como
candidato natural a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações
Unidas, motivado principalmente por sua importância no cenário internacional e sua
posição de liderança na América do Sul.

15

C11 Os sucessivos governos brasileiros, a partir de 1970, têm conduzido a política externa brasileira
de modo a permitir um notável crescimento da participação do Brasil no cenário internacional.

15
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C12 Outras ideias julgadas pertinentes.

b.  A   e  xpressão  econômica  da    inserção  do  Brasil  no  processo  de  
globalização:

C13

As multinacionais  ou transnacionais  buscam nos países subdesenvolvidos menores
custos de produção e maiores margens de lucro.  Exemplos no Brasil  de empresas
multinacionais  (transnacionais):  Motorola,  Nokia,  Siemens,  Vivo,  Sony,  Coca  Cola,
Pepsi, Unilever, McDonald’s, Nestlé, Nike, Adidas, Puma, Volkswagen, General Motors,
Toyota, Peugeot.

10

C14 O Brasil, considerado um país emergente recém-industrializado, assume o papel de
fornecedor de produtos industrializados de baixa ou média intensidade tecnológica. 10

C15

No final da década de 1970, as exportações de produtos industrializados começaram a
superar as de bens primários (como café, açúcar, carnes, madeira, tabaco, minério de
ferro e de manganês). Em 2001, os produtos industrializados já representavam 65%
dos valores das exportações brasileiras.

10

C16
A globalização no Brasil intensificou-se a partir da década de 90, pois nessa época o
país derrubou várias barreiras protecionistas, passando a  exportar e importar muito
mais produtos, aquecendo o comércio internacional.  

15

C17
Principais  produtos  exportados pelo  Brasil:  carne bovina,  carne suína,  carne de  frango,  soja,
milho, café, leite, trigo, frutas, algodão, couros e calçados, minério de ferro, ferro fundido e aço;
óleos brutos de petróleo; automóveis; açúcar de cana e aviões.

10

C18
Principais mercados consumidores dos produtos brasileiros: União Europeia,  China, Mercosul,
Ásia, América Latina, África, Oriente Médio, Europa Oriental, EUA e Países Baixos. 10

C19
As exportações brasileiras têm quase que constantemente superado as  importações,
produzindo superávit na balança comercial. O Produto Interno Bruto de US$ 1,8 trilhão
consolidou o Brasil como a 8ª maior economia do mudo.

10

C20

A  expansão  da  produção  agrícola,  associada  com  o  crescimento  industrial  e
tecnológico,  bem  como  às  descobertas  de  reservas  de  petróleo  e  ainda,  ao
crescimento de investimentos estrangeiros no país revelam o alto grau de globalização
atingido pelo Brasil.

10

C21
A revolução tecnológica dos anos 90, protagonizado pela internet, associada à  adoção
de uma moeda forte, como Plano Real, em 1994, provocou a atração de um volume
expressivo de investimentos diretos estrangeiros no país.

15

C22 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)
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(D) COESÃO: avalia-se o emprego de elementos
coesivos:  pronomes,  conjunções, preposições,
tempos verbais, pontuação. 

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

0 (1)

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

10 (2)

(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 4,00

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

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


