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CPS
                                         CP/ECEME – 2011

                                               2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
                                                 FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

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

Estudar as Revoluções de 1930 e 1932 e a Intentona Comunista de 1935, destacando a participação
do Exército Brasileiro em tais eventos.

 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

Aluno Nº

HISTÓRIA
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M16 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

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1 Primeira República e a Crise dos Anos 1920. 10
C2 O Tenentismo e a participação política dos militares no período. 10

C3 A Crise de 1929 e seus reflexos na economia brasileira. 10

C4 As Eleições de 1930: a cisão política entre São Paulo e Minas Gerais  e a
formação da  Aliança Liberal (Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba).

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. Revolução de 1930

C6
A eleição  de  Júlio  Prestes,  candidato  de  São  Paulo  à  Presidência  da
República, apoiado pelo presidente Washington Luís.

10

C7
A  derrota  da  Aliança  Liberal  e  a  aproximação  de  seus  políticos,
especialmente Getúlio Vargas, com o movimento Tenentista.

5

C8 O assassinato de João Pessoa na Paraíba: estopim da Revolução. 5

C9
A articulação da conspiração revolucionária: com a morte de João Pessoa
(“o  mártir  da  Revolução”),  gerou-se  uma  grande  comoção  popular  e
setores do Exército decidiram apoiar a Revolução.

5

C10
O estouro da Revolução: em 3 de outubro ocorrem ações no Rio Grande
do Sul, Minas Gerais e Paraíba.

5

C11
Os violentos combates em Minas Gerais entre as forças revolucionárias e
o  12º Regimento de Infantaria, que duraram cinco dias, terminando com a
vitória da Revolução e ocupação de Belo Horizonte.

5

C12

O  comando  militar  da  Revolução  entregue  ao  Tenente-Coronel  Góis
Monteiro,  comandando  pessoalmente  as  forças  revolucionárias  que
vinham do Rio  Grande do  Sul,  em marcha para  São  Paulo,  ocupando
diversas capitais como Porto Alegre.

10

C13 Juarez Távora, comandante militar da forças revolucionárias no Norte, ocupando as
principais cidades e derrubando a força da governo na região. 5

C14

A Junta  Pacificadora:  os  generais  Tasso  Fragoso,  Mena  Barreto  e  o
almirante  Isaías  de  Noronha  prendem  o  presidente  Washington  Luís,
encerrando os enfrentamentos militares da Revolução de 1930 e em 3 de
novembro de 1930, passam o poder a Getúlio Vargas, empossado como
Presidente da República.

10

Conclusão Parcial

C15 A participação do Exército na Revolução de 1930. 10

b. Revolução Constitucionalista de 1932

C16

A perda de poder de São Paulo que, com a Revolução de 1930, deixou de
controlar  o Governo Federal e sua busca por uma maior autonomia na
nova ordem da política brasileira, em oposição ao projeto centralizador do
Governo Revolucionário. 

5

C17 A nomeação  dos  líderes  tenentistas  João  Alberto  e  Miguel  Costa  para
interventor  e  comandante  da  Força  Pública  de  São  Paulo,
respectivamente,  causando  uma  grande  insatisfação  na  sociedade
paulista.

5
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C18

A mobilização da sociedade paulista pela imediata reconstitucionalização
do país,  após  o isolamento  do  Partido  Democrático  de  São Paulo  e  o
embate  contra  as  ideias  tenentistas,  que  preconizavam  um  Governo
discricionário  e  forte,  capaz  de  empreender  as  mudanças  julgadas
necessárias pelos “tenentes”.

5

C19
A renúncia de  João Alberto em 1931 e a  intensa luta  pelo poder,  com
interventores  sendo nomeados e caindo pouco depois,  gerando grande
instabilidade em São Paulo.

5

C20
A criação do Código Eleitoral  e a nomeação de Pedro de Toledo como
interventor como tentativa de Vargas de arrefecer os ânimos exaltados do
clima político em São Paulo e o fracasso de tais medidas.

5

C21
A  radicalização:  criação  da  Frente  Única  Paulista  (FUP),  força  de
articulação da conspiração contra o Governo Federal, que defendia a luta
armada como meio de forçar o retorno do país a legalidade.

5

C22
A ocupação militar de São Paulo desde a Revolução de 1930, e a tentativa
do  Governo  Federal  de  usar  a  2ª  Região  Militar  como  uma  força  de
oposição política ao movimento constitucionalista.

5

C23
A  morte  dos  estudantes  Martins,  Miragaia,  Dráusio  e  Camargo,  em
confronto com as forças legais durante uma manifestação, servindo como
estopim da luta armada iniciada em 9 de julho de 1932.

5

C24

O comando militar dos paulistas confiado aos generais Isidoro Dias Lopes,
Bertholdo Klinger, comandante militar de Mato Grosso e o coronel Euclides
Figueiredo, que visavam empenhar uma ação rápida e marchar para o Rio
de Janeiro, visando subjugar o Governo Federal.

5

C25 O isolamento de São Paulo, com a defecção do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 5

C26
A articulação das unidades do Exército  contra os  paulistas, cercando o
estado de São Paulo, sob o comando do General Góis Monteiro.

10

C27
A disparidade de meios: os paulistas possuíam poucos recursos enquanto
o Exército dispunha de farto material para o combate, podendo bater os
paulistas e avançar rumo a capital do estado.

5

C28 A rendição dos paulistas em outubro de 1932 e o fim da rebelião. 5

Conclusão Parcial

C29 A participação do Exército na Revolução Constitucionalista de 1932. 10

c. Intentona Comunista de 1935

C30
A comunização de Luis Carlos Prestes e sua entrada no Partido Comunista
Brasileiro (PCB).

5

C31

A criação da Aliança Nacional Libertadora (ANL) em 12 março de 1935,
grupo  que  visava  a  combater  o  nazifascismo  e  agregou  comunistas,
socialistas, assim como alguns dos “tenentes”, tendo como presidente de
honra da entidade, Luis Carlos Prestes.

5

C32
O  interesse  da  Internacional  Comunista  em  promover  um  levante  que
derrubasse o governo Vargas e implantasse o comunismo no Brasil.

5

C33
A aprovação da Lei de Segurança Nacional no Congresso e a cassação da
ANL, que foi posta na ilegalidade.

5

C34
A decisão do PCB de implantar a revolução comunista no Brasil pela força
das  armas,  apoiado  pela  União  Soviética,  com  Luis  Carlos  Prestes
designado como líder do movimento.

5

C35

O estouro da revolta em 23 de novembro de 1935 em Natal: sargentos, cabos e
soldados do 21º Batalhão de Caçadores se revoltam, tomam o controle da cidade
após  combate  com  unidades  da  Força  Pública  e  implantam  um  governo
revolucionário que dura quatro dias, sendo derrotados por unidades do Exército e
forças policiais vindas de outros estados.

10

C36

A revolta em Recife: em 24 de novembro, o 29º Batalhão de Caçadores,
junto a civis, se amotina e tenta tomar a cidade, sendo barrado pela Polícia
Estadual. No dia 25 a revolta é debelada com a chegada dos 20º e 22º
Batalhões de Caçadores.

10

C37
A revolta no Rio de Janeiro: na noite de 26 para 27 de novembro, o 3º
Regimento de Infantaria (3º RI) se amotina, bem como a Escola de Aviação
Militar  do  Campo  dos  Afonsos.  O  motim  da  Escola  é  prontamente
reprimido.

10
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C38
A pronta ação do comandante da 1º Região Militar,  General Dutra,  que
envia forças para barrar o 3º RI na Praia Vermelha e debela a rebelião do
regimento na tarde do dia 27 com apoio de aviões e navios da Marinha.

10

C39 O assassinato dos oficiais do 3º RI pelos oficiais comunistas. 5

Conclusão Parcial

C40  A ação do Exército na Intentona Comunista. 10

C41 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

C42
A ativa  participação  do  Exército  nos  importantes  momentos  políticos  da
década de 1930.

10

C43 A luta do Exército contra o comunismo no Brasil. 10

C44 O Exército como aliado de Vargas e a deflagração do Estado Novo em 1937. 10

C45 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)

(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
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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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Da análise da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial,  justificar as razões que levaram à crise e a
queda do Estado Novo, culminando com a deposição de Getúlio Vargas.

 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 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 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 O Estado Novo (1937-1945). 20

C2
A participação  do  Brasil  na  Segunda  Guerra  Mundial  e  luta  contra  o
nazifascismo.

20

C3 As pressões pelo fim da ditadura com manifestações de estudantes e da imprensa. 10

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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

C5
A  ação  da  oposição  política  a  Vargas,  que  defendia  a  imediata
redemocratização do país.

10

C6
O “Manifesto dos Mineiros”, um protesto das lideranças políticas de Minas
Gerais contra o Estado Novo, e as punições a diversas pessoas ligadas ao
manifesto por parte do Governo.

10

C7
O grande prestígio dos militares após sua participação na Segunda Guerra
Mundial.

20

C8
A intenção do Ministro da Guerra, General Góis Monteiro, de depor Vargas e
acabar com o Estado Novo.

20

C9
A criação dos partidos políticos que se tornariam protagonistas na política
da  Segunda  República:  o  Partido  Social  Democrático  (PSD),  o  Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) e a União Democrática Nacional (UDN).

10

C10
O anúncio da candidatura presidencial do Brigadeiro Eduardo Gomes em
outubro de 1944 e seu anúncio como candidato da oposição a Vargas em
janeiro de 1945.

10

C11
A decretação de diversas leis regulando as eleições por parte de Vargas,
numa tentativa de controlar  o ritmo do processo de redemocratização do
país.

10

C12 O anúncio  da candidatura  presidencial  do  General  Dutra,  ex-ministro  de
Vargas, pelo PSD.

20

C13
O  apoio  do  PCB  a  Vargas,  seguindo  ordens  da  União  Soviética,  que
determinavam o apoio a todos os governantes que participaram da aliança
contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial.

10

C14
O  movimento  “queremista”,  impulsionado  pelo  PTB,  que  desejava  a
permanência  de  Vargas  no  poder,  gerando  inquietação  a  respeito  das
intenções de Vargas, que dizia que não concorreria a eleição presidencial.

20

C15
A articulação de lideranças políticas do país junto ao General Dutra e ao
Ministro da Guerra para depor Vargas.

10

C16
A nomeação de Benjamin Vargas como Chefe de Polícia do Distrito Federal
em 25 de outubro de 1945, desagradando boa parcela da sociedade.

10

C17
A mobilização das tropas do Distrito Federal sob o comando do Ministro da
Guerra,  General  Góis  Monteiro,  forçando  Vargas  a  renunciar  em  29  de
outubro de 1945.

20

C18
O  fim  do  Estado  Novo  e  a  posse  do  presidente  do  Supremo  Tribunal
Federal, José Linhares, na Presidência da República.

10

C19 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)
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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. 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. 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

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


