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CPS
CP/ECEME - 2011

 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

 Estudar, nos campos político e econômico, o processo de formação da União Europeia, concluindo sobre as causas
para a atual crise que afeta esse bloco.  

 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

Aluno Nº



2

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

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

A formação da União Europeia (UE), nos últimas quarenta anos, passou por
uma sequência de processos econômicos e políticos visando à integração
dos  mercados  nacionais  desse  continente,  mas  mantendo  muitas
disparidades internas.

10

C2 A UE é atualmente o maior bloco de integração regional entre Estados com
27 membros, PIB de US$ 15 trilhões e um amplo escopo de integração.

10

C3
Os tratados estabelecidos versam desde acordos comerciais, passando por
união  monetária  e  almejando  até  a  consolidação  de  um  Tratado
Constitucional.

10

C4

Os esforços de unificação europeus distinguem-se de outras organizações
pois  seus  Estados  membros  abdicaram  de  parte  de  sua  respectiva
soberania  em  prol  da  instituição,  conferindo  a  ela  poderes  próprios  e
independentes.

10

C5

Um processo de integração passa por diferentes estágios, quais sejam: a
formação de uma área de livre comércio, seguindo para zona aduaneira, e
então,  para  o  mercado  comum,  para  finalmente  se  alcançar  a  união
econômica e política de fato.

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

b. Campo Político

C7

Através do Tratado de Paris, de 1951, a Bélgica, os Países Baixos (holanda),
Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália deram um importante passo
político conciliando diferenças entre antigos inimigos para formar a Comunidade
Econômica do Carvão e do Aço (CECA).

5

C8

A partir do Tratado de Roma, de 1957, os mesmos seis países ratificaram a
criação da  Euratom (Comunidade Econômica de Energia Atômica) e da CEE
(Comunidade  dos  Estados  Europeus)  instituições  por  meio  das  quais  se
aprofundaram  os  laços  políticos  visando  o  investimento  em  pesquisa  e
desenvolvimento (P&D) e o direito comunitário.

10

C9

A CEE foi a instituição que mais se aproximou do formato atual em função de
seu caráter político. Havia uma inovação do desenho institucional que regia tais
organizações, com a formação de órgãos supranacionais que pudessem reger
as relações entre Estados membros de forma a garantir a estabilidade e gestão
das divergências.

10

C10
A criação do Sistema Monetário Europeu (SME) previa a instauração de políticas ou
mecanismos  de  rígido  controle  de  bandas  cambiais,  de  forma  a  haver  certa
paridade entre as moedas nacionais em torno de patamares desejáveis.

5

C11 Em 1962, Portugal e Espanha declaram sua vontade em participar da CE, mas
assim como a Grécia, os respectivos regimes autoritários de Salazar e Franco
acabaram por representar um obstáculo ao avanço das negociações na época.

10
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C12

A Declaração de Stuttgart (1983) foi um passo fundamental para transformar a
CEE em UE, pois manifestava o intuito de se construir uma união política de
fato  a partir da consolidação, aprofundamento e integração das organizações
europeias existentes.

10

C13

Em 1986, em Luxemburgo, é assinado o Ato Único Europeu, que introduziu o
conceito de Cooperação Política Europeia (CPE). As reformas advindas do Ato
Único moldaram em grande medida as instituições da UE para alcançarem o
formato atual.

5

C14

O  Parlamento  assume  maiores  responsabilidades  no  processo  decisório,
adotando  papel  de  co-decisor  legislativo  juntamente  com  o  Conselho  e
tornando-se mais pró-ativo no que concerne às questões das políticas comuns
e do orçamento comunitário.

5

C15
Um marco inovador introduzido pela UE, a partir do Tratado de Maastricht, de
1992, foi a instituição da cidadania europeia.

10

C16
Embora  a França  e  os  Países Baixos  não tenham referendado  popularmente  a
Constituição, a maioria dos Estados recém integrados à UE, quando da ampliação
em 2004, se mostrava favorável à ratificação do Tratado Constitucional.

5

C17

A 01 de janeiro  de 2007,  Romênia e  Bulgária  tornaram-se nos mais  novos
membros da UE e a Eslovênia adotou o euro. Em dezembro de 2007, os líderes
europeus assinaram o Tratado de Lisboa, que se destina a substituir a falhada
Constituição Europeia, que nunca entrou em vigor depois de ter sido rejeitada
pelos eleitores franceses e holandeses.

10

C18
A Grécia, Portugal, Irlanda e Itália vem enfrentando uma Forte Crise Econômica
desde  o  ano  de  2008  e  agora  em  2011  a  situação  parece  ter  ressurgido
afetando não só as economias nacionais mas também o mercado mundial. 

10

Conclusão Parcial

C19

O  processo  de  unificação  da  Europa,  no  campo  político,  propiciou  a
consolidação  de  instituições  supranacionais  através  de  um  parlamento,  da
adesão a tratados e  do estabelecimento de uma política cambial com regras
rígidas.

10

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Algumas ideias

a. Campo Econômico

C21
A Comunidade Econômica do Carvão e do Aço (CECA) objetivava garantir  e
gerenciar  as  reservas  de  carvão  e  aço,  importantes  insumos  para  o
desenvolvimento da indústria europeia.

5

C22

A Comunidade Europeia de Energia Atômica (Euratom) seria a responsável por
fomentar a indústria nuclear não bélica dos países membros, estabelecendo uma
política  de  investimentos  em pesquisa  e  desenvolvimento  e  buscando  atrair
capital privado para a ampliação da capacidade industrial do setor.

10

C23
A  formação  da  CEE,  estabeleceu  uma  união  aduaneira  que  eliminava  as
restrições  comerciais  entre  Estados  membros  e  firmava  uma  tarifa  externa
comum (TEC) para o bloco.

5

C24

Com  as  crises  do  petróleo  de  1973  e  1977  a  estabilidade  das  taxas  de
crescimento  econômico  e  de câmbio  foi  corroída,  impactando  negativamente
sobre  as  relações  comerciais  entre  os  Estados  membros  da  Comunidade
Europeia.

10

C25
Em resposta ao contexto de crise econômica, em 1979 é instituído o Sistema
Monetário Europeu (SME), que visava gerar certa convergência econômica entre
as partes, facilitando as relações financeiras e comerciais intra bloco.

5

C26

Por volta de 1962, a Grécia havia manifestado intenção de aderir à CEE, mas
era evidente que  os regimes da UE não se aplicavam àquele País, então uma
economia eminentemente agrícola, a que se somava o fato de situar-se fora do
arco cultural do restante da Europa ocidental.

10

C27
A instauração de um mercado comum criou um espaço econômico com fronteira
única,  permitindo  a  livre  circulação  de  bens,  capital  e  trabalho  (pessoas  e
serviços).

10

C28
A União Econômica e Monetária (UEM), viabilizou já em 2002 a instauração da
moeda unificada, o euro, em todos os países membros, com exceção da Grã-
Bretanha, Suécia e Dinamarca  que optaram por não aderir à UEM.

5

C29 Em 2004 entra em vigor a afiliação de Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia,
Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca. Todos são países
de base agrícola tal qual a Grécia.

10
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C30

Portugal,  Irlanda,  Itália  e  Grécia  (PIIG),  são  exemplos  de  países  que
endividaram-se muito  nesta última década,  com empréstimos pesados e uma
crescente dívida interna.  Além disso,  seus gastos  públicos  elevaram-se e  os
salários do funcionalismo quase dobraram. 

10

C31

O Parlamento grego aprovou em maio de 2011 medidas de austeridade com o
objetivo de economizar 4,8 bilhões de euros, que incluem congelar os salários do
setor público, aumentar os impostos, aumentar o valor da gasolina e a idade
para a aposentadoria (para diminuir a pressão no sistema de pensões). 

5

Conclusão Parcial

C32

A formação da UE, no campo econômico, foi marcada pela construção de um
mercado  supranacional  formado  por  países  com  características  e  níveis
socioeconômicos  desiguais,  mas  unificados  através  da  circulação  de  bens,
serviços, mercadorias e pessoas.

10

C33 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

C34
A União Europeia (UE) chega aos dias atuais com problemas econômicos e
políticos  que  comprometem  a  integração  dos  mercados  nacionais  desse
continente, aumentando as disparidades internas.

10

C35
A consolidação de uma união política contribui para criar uma institucionalização
(burocratização)  e,  por  conseguinte,  limitar  a  soberania  dos  países  membros
atrelando-os ao poder decisório do Parlamento  Europeu 

10

C36

Os países  integrantes  da  Zona  do  Euro  não  tem liberdade  para  imprimir  ou
desvalorizar  moeda,  não  podem  fixar  a  taxa  de  juros  básicas  para  a  sua
economia e mesmo os mais prósperos, como a Alemanha e a França, não podem
resolver seus problemas políticos e econômicos isoladamente uma vez que estão
atados por tratados e pela moeda comum ao destino dos vizinhos. 

15

C37

Conclui-se que o processo de formação da União Europeia foi  permeado por
problemas  estruturais  como o  endividamento  interno  e  externo,  a  adesão  de
países  com  grandes  desníveis  econômicos  e  excessiva  burocratização,  com
grandes  gastos  públicos,  etc,  causas  que  contribuem para  a  atual  crise  que
assola esse bloco.  

15

C38 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)
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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. 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         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

“Do total de energia elétrica produzida no Brasil, 95% são de fonte hidráulica e apenas 5% derivam de fonte térmica
(das termelétricas)”. (Panorama Geográfico do Brasil, Melhem Adas, p. 176)

       Justificar a predominância de fonte de energia hidráulica na matriz energética brasileira.

 1.MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/ALU
NO

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

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
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- 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 matriz energética brasileira é predominantemente hidráulica, pois 95% da
energia  elétrica  produzida  no  Brasil,   são  produzidas nas  hidrelétricas  e
quase a totalidade da eletricidade consumida no Brasil é obtida de usinas
hidrelétricas.

10

C2 Matriz energética brasileira é a reunião de fontes de energia existentes no Brasil. 10

C3
Hidrelétrica é obtenção de energia elétrica através do aproveitamento do
potencial  hidráulico  de  um  rio.  Não  polui  o  meio  ambiente  tanto  quanto
outras fontes de energia, é renovável e limpa.

10

C4
As mais importantes usinas hidrelétricas brasileiras foram construídas entre
as décadas de 1950 e 1980, onde a participação do Estado foi fundamental
no planejamento e na produção de energia.

10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  nvo  l      v  i  m      e  n  t      o      

Algumas
ideias

C6 Existência no Brasil de grande potencial hidrídico 20
C7 Baixo custo de produção das usinas hidrelétricas 20
C8 Relevo brasileiro favorável ( existência de planaltos e depressões) 20

C9
Necessidade  de  suprir  a  demanda  por  consumo  de  energia  que  atenda  ao
desenvolvimento econômico e social do Brasil. 20

C10
Existência de tecnologia nacional necessária ao planejamento e implementação
das usinas hidrelétricas. 20

C11 Decisão política de estímulo à ampliação da oferta de energia elétrica. 20

C12 A intenção política de evitar racionamento de energia e apagões. 20
C13 Valorização constitucional (Art 225) da questão referente à preservação ambiental 15
C14 Energia renovável e limpa das hidrelétricas 15
C15 O elevado preço do petróleo e o fato deste combustível não ser renovável. 15

C16
Dentre  as  principais  usinas  hidrelétricas  que  compõem  a  matriz  energética
brasileira, destacam-se: Itaipú, Tucuruí, Belo Monte, São Luiz do Tapajós, Jirau,
Ilha Solteira, Xingó, Santo Antônio, Foz da Areia e Paulo Afonso.

15

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

 

3.EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM
CONSIDERADOS

ESCO-
RES

ESC/ALU
NO (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,

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
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usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade).  O exagero da objetividade leva ao
laconismo, comprometendo a  clareza, ou

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


