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2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

                                            FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO                                       

GEOGRAFIA 

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

       “Entre as décadas de 1960 - 1970 ocorre um intenso processo de modernização das atividades agrícolas com base no

paradigma da Revolução Verde que designava o conjunto de esforços realizados para incrementar a  produção agrícola no
mundo por meio de novas variedades e utilização de técnicas agrícolas modernas como fertilizantes, agrotóxicos e irrigação, a
intenção era de aumentar a produção e a produtividade [...]” (NAVARRO, 2001, p.84).

Tomando por base a assertiva acima, estudar a modernização do campo brasileiro, a partir da década de 1960,
nos campos econômico e psicossocial, concluindo sobre seus impactos no meio ambiente.

  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

 Aluno Nº
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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

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
O processo de modernização do campo no Brasil iniciou-se na década de 1960 e se
acentuou a partir da década de 1970  com a expansão da fronteira agrícola das
regiões Sul, Sudeste, para o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte.

10

C2
Considera-se modernizada a produção agrícola que faz uso intensivo de
equipamentos e técnicas, tais como máquinas e insumos modernos, que lhe
permite maior rendimento no processo produtivo.

10

C3
O uso de fertilizantes artificiais e agrotóxicos também se acentuou a partir
da  década  de  1960,  com  índices  bastante  elevados  e  implicações
psicossociais e ambientais.

10

C4
Era  necessário  produzir  alimentos  e  produtos  para  exportação  visando
controlar a balança comercial do país, tornando-a superavitária.

10

C5 Segundo o art. 225 da CFRB de 1988 o meio ambiente apresenta, pelo menos, 4
significativos aspectos: o natural, o cultural,  o artificial e o do trabalho. 10

C6  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.  Campo Econômico

C7

Adoção, na década de 1970, do ciclo de inovações nas práticas agrícolas
usadas  nos  países  desenvolvidos,  conhecido  como  “revolução  verde”,
provocou  um  aumento  brutal  na  produção  agrícola,  trazendo  grande
impulsão ao setor.

10

C8
A diversificação  da  matriz  energética,  idealizada  pelo  Governo  Federal,  com  a
criação do Programa Pró álcool, na década de 1970 e atualmente com o uso de
fontes alternativas como o biodiesel tem impactos ambientais positivos.

10

C9
A formação de grandes complexos agroindustriais (CAI) como o da soja e o
da laranja baseia-se em grandes áreas e são voltados para a exportação.

5

C10

Criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em
26 de abril de 1973, com os objetivos de produzir conhecimento científico e
desenvolvimento  de  técnicas  de  produção  mais  sustentáveis  para  a
agricultura e a pecuária brasileira.

10

C11
Ocorreu a diminuição das culturas alimentares (feijão, milho e trigo) em pequenas
propriedades e tradicionalmente voltadas para o mercado interno. 10

C12

Investimento do Brasil na produção de máquinas e implementos agrícolas,
proporcionou a mecanização do campo e o aumento da degradação dos
solos pois o maquinário importado nem sempre era adequada aos tipos de
solo de nosso País.

10

C13
A política agrícola brasileira incentivando a expansão do setor, por meio da
concessão de crédito e benefícios fiscais. programas como o seguro rural
(que permite ao produtor proteger-se contra perdas nas safras e rebanhos).

10

C14 O desenvolvimento  científico-tecnológico  e  a  modernização da atividade
rural contribuindo para o bom desempenho do agronegócio brasileiro nas
exportações e a crescente oferta de empregos no setor.

10
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Conclusão Parcial

C15

A  modernização  no  campo  brasileiro,  de  acordo  com  a  expressão
econômica, foi marcada pelo aumento da produtividade e rentabilidade da
agricultura  voltada  para  exportação,  contudo  apresentou  características
desfavoráveis ao meio ambiente oriundas da adoção da “revolução verde”. 

15

b.  Campo Psicossocial

C16
Em 1964, foi criado o Estatuto da Terra (Lei 4504), que estabeleceu como
referência  de  rearranjo  espacial,  a  gradual  extinção  do  latifúndio  e
minifúndio, surgindo a denominação de empresa rural.

10

C17

A chegada dos  grandes projetos  agropecuários  (e  também minerais)  na
Amazônia representou uma grande destruição do meio ambiente, além de
acirrar  os  conflitos  de  territorialidade  entre  sem-terra,  garimpeiros,
pequenos  e  médios  proprietários,  posseiros,  indígenas,  grileiros,
seringueiros e castanheiros.

10

C18
Os  incentivos  para  a  migração  interna  em  direção  às  novas  fronteiras
agrícolas  em  áreas  ao  norte  do  Brasil  são  imensos,  constituindo  a  tão
famosa “marcha para o oeste”.

5

C19

Além do caráter  social conservador  e diferenciado da modernização,  ela
também  tem  contribuído  para  o  agravamento  da  questão  ecológica  no
campo com  a  adoção  de  técnicas  não sustentáveis  de  manejo  do  solo
causando problemas como erosão do solo e poluição de mananciais.

10

C20
Aproveitamento  de  mão  de  obra  qualificada,  melhorou  os  índices  de
produtividade no campo tornando a agropecuária brasileira uma das mais
competitivas do mundo contemporâneo.

10

C21

A distribuição de renda no campo, segundo a Escola Nacional de Ciência e
Estatística  (ENCE),  ainda  é  bastante  desigual,  embora  o  crescimento
contínuo  da  economia  ocasionado  em  grande  parte  pela  modernização
tenha praticamente erradicado a pobreza absoluta.

10

C22
O grau de alfabetização no campo ainda é insatisfatório  o que dificulta,
dentre outras aspectos, a educação ambiental da população rural.

10

C23

A  concentração  de  terras,  segundo  o  INCRA  e  o  IBGE,  permanece
praticamente imutável ao longo dos últimos 56 anos registrando-se ainda
manutenção de extensas áreas improdutivas usadas,  especulativamente,
como reserva de valor. 

10

C24

A modernização  não  acabou  com  os  desequilíbrios  sociais  e  segundo
dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Estado de Mato Grosso e do
Pará  lideram  o  ranking  de  assassinatos  por  motivos  territoriais,
configurando uma nova geografia dos conflitos agrário.

10

Conclusão Parcial

C25
A modernização da agricultura no campo psicossocial  apresentou óbices como o
aumento de conflitos de terras entre grupos sociais e, por conseguinte, a dificuldade
de se estabelecer uma reforma agrária ambientalmente sustentável.

15

C26  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

C27
A modernização  do  campo brasileiro,  a  partir  da  década  de  1960,  nos  campos
econômico e psicossocial, trouxe o desenvolvimento das forças produtivas mas  ainda
não resolveu a questão agrária e seus impactos sobre o meio ambiente.

10

C28

Os  problemas  mais  frequentes,  provocados  pelo  padrão  de  produção  de
monocultora  baseado na revolução verde foi   a destruição das florestas e da
biodiversidade  genética,  a  erosão  dos  solos  e  a  contaminação  dos  recursos
naturais e dos alimentos.

10

C29
O uso inadequado de certos tipos de solo para cultivos, sem respeito à sua aptidão
agrícola e limitações, tem acelerado os processos de degradação da capacidade
produtiva alterando, consequentemente, o meio ambiente.

20

C30

Conclui-se que a modernização do campo no Brasil baseou-se na importação do
modelo econômico e social dos países desenvolvidos e, por isso, tem dificultado o
correto manejo ambiental no campo brasileiro, levando a um aumento dos índices
de  poluição  fato  que  precisa  ser  corrigido  em  prol  de  um  desenvolvimento
sustentável.

20

C31  Outras ideias julgadas pertinentes.
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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

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

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

“A presidenta da República, Dilma Rousseff, anunciou no dia 16 de agosto de 2011, a criação de quatro universidades federais, a
abertura de 47 câmpus universitários e 208 unidades dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, espalhados em
todo o país.” 
(Dilma anuncia criação de universidades e unidades de institutos federais. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br> Acesso

em 12 SET 11)

          Justificar a expansão da Educação Superior, Tecnológica e Profissional no Brasil até 2014.
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 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  governo  brasileiro  vem  adotando,  nos  últimos  anos,  um  conjunto  de
medidas  no  campo  da  Educação  que  vem  propiciando  expansão
universitária  e  profissional,  melhorando  o  padrão  de  desenvolvimento
nacional e preparando a nação para o futuro.

15

C2
No Brasil, a educação é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação  (LDB).  No  contexto  dos  marcos  legais  brasileiros,  o  direito  à
educação é garantido pela Constituição Federal de 1988.

15

C3
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação a educação no
Brasil  divide-se em: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio,
Ensino Superior, Ensino de Jovens e Adultos (antigo supletivo) e Técnico.

15

C4

O sistema educacional brasileiro é responsabilidade direta do Ministério da
Educação  (MEC),  o  braço  do  poder  Executivo  Federal  encarregado  de
direcionar  investimentos,  implementar  política  públicas  e  definir  normas
gerais de ação dos Estados e Municípios no campo da educação.

15

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  C6 Construção de Quatro novas universidades federais nos estados do Pará,
Bahia e  Ceará.

20
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Algumas
ideias

C7

As 27 unidades da Federação estão contempladas com a construção das
120  unidades  de  institutos  federais:  Acre  (um  município),  Alagoas  (4),
Amapá  (2),  Amazonas  (4),  Bahia  (9),  Ceará  (6),  Distrito  Federal  (uma
cidade), Espírito Santo (2), Goiás (5), Maranhão (8), Mato Grosso (3), Mato
Grosso  do  Sul  (3),  Minas  Gerais  (6),  Pará  (5),  Paraíba  (6),  Paraná  (7),
Pernambuco (9), Piauí (4), Rio de Janeiro (7), Rio Grande do Norte (3), Rio
Grande do Sul (7), Rondônia (1), Roraima (1), Santa Catarina (3), São Paulo
(8), Sergipe (4) e Tocantins (2).

20

C8

12 universidades federais, de 11 estados, ganharão 15 campus. No Pará, a
UFPA ganha um campus; na Bahia, a UFBA e a UFRB, um campus cada
uma; no Ceará, a UFC (2); em Pernambuco, a UFRPE (1); em Goiás, a UFG
(2);  no Maranhão,  a UFMA (1);  no Mato Grosso, a UFMT (1);  em Minas
Gerais, a UFVJM (2); em São Paulo, a Unifesp (1); em Santa Catarina, a
UFSC (1); no Rio Grande do Sul, a UFSM (1).

20

C9

As novas universidades e institutos federais vão abrir 850 mil vagas, sendo
250  mil  vagas  de  ingresso  nas  universidades  federais  e  de  600  mil
matrículas  nos  institutos  federais  de  educação,  ciência  e  tecnologia,  em
2014.

20

C10

Concessão  de  verbas  destinadas  ao  fomento  da  pesquisa  e  produção
científica  bem  como  a  criação  de  quadros  científicos  nas  áreas  de
engenharia, física, biotecnologia etc, preparando o País para os desafios do
mundo globalizado.

20

C11

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em vigor,  foi  aprovado
pelo governo federal  em 2007 e prevê em relação à educação superior:
duplicar  as  vagas  nas  universidades  federais,  ampliar  e  abrir  cursos
noturnos e combater a evasão são algumas das medidas.

20

C12
O PDE prevê em relação à Educação profissional: os Institutos Federais de
Educação  Tecnológica  (IFETs) reorganizarão  o  modelo  da  educação
profissional e atenderão as diferentes modalidades de ensino.

15

C13
Até 2012, serão implementados 20 campus universitários em oito estados e
88 unidades de institutos federais, em 88 municípios, em 25 estados.

15

C14
Previsão  de  construção  de  120  unidades  de  institutos  federais  em
municípios dos 26 estados e no Distrito Federal, com previsão de entrarem
em funcionamento até 2014. 

15

C15

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica terá 208
novas unidades,  distribuídas em municípios dos 26 estados e no Distrito
Federal,  ampliando  significativamente  o  número  de  escolas  técnicas
federais no país.

15

C16 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



7

(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 4,00

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


