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DPS 
CP/ECEME – 2012 

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

HISTÓRIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
  

 “A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana podem legitimamente considerar-se movimentos precursores da 
emancipação política brasileira”(...) 

Toda a História: História Geral e História do Brasil. 12 ed. São Paulo: Ática, 2003. 
 
Estudar a Inconfidência Mineira (1789) e a Conjuração Baiana (1798), concluindo sobre as influências das referidas 

revoltas para a crise do Sistema Colonial Português. 
   
1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 3  
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 3  

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento 

8  

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3  
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 5  

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Ligação com o desenvolvimento. 3  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5  

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. 

5 

 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 Elaboração das 
conclusões parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais 0 

 

Totalmente. 20 

Mais da metade das partes está coerente com 
o todo. 

10 

Menos da metade das partes está coerente com o 
todo. 

5 

M9 Divisão do todo em 
partes coerentes. 

Divisão sem coerência. 0 

 

Totalmente. 25 
Atendimento em mais da metade das ideias. 15 

Atendimento em menos da metade das ideias. 5 
M10 

Identificação da 
coerência das ideias com 

o objeto. 
Não atendimento das ideias. 0 

 

Totalmente. 35 
Mais da metade das ideias com ligação. 20 

 

Menos da metade das ideias com ligação. 10  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 
Estudo das ideias 

com ligação de causa 
e efeito. 

Ideias sem ligação. 0  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

   

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque). 5     

Com as ideias essenciais. 10    

Elaborou parcialmente com as ideias 
essenciais. 

5    
M13 

 

Elaboração do resumo, 
reforçando as conclusões 

parciais. Não elaborou o resumo ou elaborou de 
maneira incorreta. 

0 

 

   

 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15  

Aluno N° 
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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   

M15 

Conclusão 
baseada  

nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). 
Ideias sem suporte. 0 

 

  

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10     

Subtotal – MÉTODO 180  

 
2. CONHECIMENTO 

TOTAL: 300 (trezentos) escores 
                             - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema 

  - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 

ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos 
de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C1 O Sistema Colonial Português e o Brasil Colônia. 3  

C2 Revoltas Coloniais inspiradas em reivindicações econômicas e propósitos 
emancipacionistas, nas últimas duas décadas do Século XVIII. 3  

C3 A Inconfidência Mineira (1789). 9  

C4 A Conjuração Baiana (1798). 9  

C5 A crise do Sistema Colonial Português. 6  

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 a. Inconfidência Mineira (1789)   

C7 Declínio da produção aurífera brasileira. 5  

C8 
O domínio português sobre as Minas, com uma política fiscal agressiva e 
monopólios sobre as mercadorias. 5  

C9 
A opressão, o estado de pobreza e as dificuldades da população colonial, 
gerando grande descontentamento popular. 5  

C10 
Movimento sedicioso envolvendo poetas, mineradores, escritores, militares, 
padres, entre outros, conhecido como “Inconfidência Mineira”. 10  

C11 
Os objetivos do movimento: independência, criação de uma da República; 
estabelecimento de fábricas e liberdade comercial. 10  

C12 
As influências da Independência dos Estados Unidos da América (1776): ideias 
liberais da Revolução Francesa e do iluminismo, trazidas por inconfidentes que 
estudaram na Europa. 

10  

C13 

Luís Antônio Furtado de Mendonça, Visconde de Barbacena, novo governador 
das Minas Gerais chegou à Vila Rica para garantir a arrecadação anual de 100 
arrobas de ouro por ano e proceder a cobrança de impostos atrasados de todos 
os habitantes da capitania, denominada de “Derrama”. 

5  

C14 O levante previsto para ocorrer durante a Derrama, seria seguida por ações 
militares contra as forças portuguesas. 5  

C15 Com a esperança de receber o perdão de suas dívidas, Joaquim Silvério dos 
Reis denunciou a intenção do levante ao Governador das Minas de Ouro.  5  

C16 A Derrama foi suspensa em março de 1789 por ordem do Visconde de 
Barbacena, que determinou também a prisão dos inconfidentes. 10  

C17 
O inquérito que apurou as ações dos inconfidentes “A Devassa” concluiu pela 
condenação à morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e o 
degredo temporário de vários outros revoltosos.  

10  

 Conclusão Parcial   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Algumas ideias 

C18 

Movimento de cunho emancipacionista ocorrido na Capitania das Minas do 
Ouro, no ano de 1789, por ocasião da Derrama (cobrança de impostos 
atrasados), com o apoio de representantes da população e sob a liderança de 
uma elite letrada. 

10  
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C19 
Apesar da denúncia e fracasso dos objetivos da Inconfidência Mineira, o 
enforcamento de Tiradentes teve como consequência transformá-lo em mártir, 
o que estimulou a realização de outras revoltas pela colônia. 

10  

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 b. Conjuração Baiana (1798)   

C21 
Movimento social ocorrido na Capitania da Bahia, em 1798, com o objetivo de 
romper com o jugo Português. 

 
5 

 

C22 
O forte descontentamento com a carestia, a falta de produtos, gêneros 
alimentícios e baixos soldos geraram motins nos anos de 1797 e 1798. 5  

C23 

O movimento começou a ser articulado nas camadas populares da sociedade, 
incluindo mulatos, escravos, pretos forros, militares de baixa patente, maçons, 
pequenos artesãos e alfaiates, que deram o nome ao movimento: A Conjuração 
dos Alfaiates. 

5  

C24 
O movimento foi influenciado pelos ideais iluministas e a Revolução Francesa 
(1789). 5  

C25 
Objetivos da Conjuração Baiana: proclamação da República, abolição da 
escravatura, melhores salários para os soldados, promoção de oficiais, 
liberdade comercial. 

10  

C26 
No dia 12 de agosto de 1798, em Salvador, foram afixados em lugares públicos 
panfletos e manifestos prenunciando o início do movimento. 5  

C27 
O Governador da Bahia, D. Fernando José Portugal examinou os manifestos 
colocados nas repartições e ordenou a prisão dos envolvidos. 5  

C28 
O mulato Domingos da Silva Lisboa, um escriba profissional, foi acusado como 
autor do manifesto cujo verdadeiro autor foi o soldado Gonzaga das Virgens. 5  

C29 
Em 26 de agosto de 1798, foram presos 47 suspeitos, acusados da  
Conjuração, e destes 34, todos mulatos, pretos forros e escravos foram 
processados. 

10  

C30 
Todos os processados foram condenados, alguns foram mandados à prisão, e 
outros foram degredados para outras regiões do Império Português.  10  

C31 
Os mais ativos conjurados, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, os alfaiates 
João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos e Lucas Dantas de 
Amorim Torres foram enforcados e esquartejados. 

5  

C32 
O médico Cipriano Barata, que se destacou no movimento participou, nos anos 
que se seguiram à Conjuração Baiana, de diversos movimentos revolucionários 
no Nordeste do Brasil Colônia. 

10  

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 Conclusão Parcial   

C34 

Movimento emancipacionista, favorável à abolição da escravatura, com a 
participação de camadas populares da população, claramente contrário à 
exploração promovida pela Metrópole Portuguesa e a dominação social 
vigente na Capitania da Bahia. 

15  

C35 
Estimulou outras revoltas no Nordeste do Brasil Colônia contribuindo para a 
diminuição do controle político, econômico e social do Governo Português 
sobre a Colônia no final do século XVIII. 

15  

C36 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

C37 

A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, apesar de não terem 
atingido o objetivo de emancipação política de Portugal, serviram de 
estímulo para o crescimento do sentimento de independência e para o 
desencadeamento de novas revoltas contra o Sistema Colonial Português, 
funcionando como catalizador do processo de Independência no Brasil. 

5  

 
 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas ideias 

C38 

Movimentos de cunho emancipacionista ocorridos, respectivamente, na 
capitania das Minas do Ouro (1789) e na capitania da Bahia (1798), 
conhecidos como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. 
O levante nas Minas do Ouro visou se contrapor à aplicação da “Derrama” 
pela coroa portuguesa, já na Bahia o motivo principal foi a dominação social 
e a escravatura. Nas duas revoltas houve a participação efetiva de 
camadas populares e de elite de letrados.  

10  
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C39 
O cunho emancipacionista dos eventos revelou a insatisfação dos colonos 
brasileiros com a dominação portuguesa. 5  

C40 
Outros movimentos surgiram, particularmente no Nordeste, como consequência das 
revoltas mineira e baiana. Tiradentes tornou-se mártir e referência para os colonos 
insatisfeitos. 

5  

C41 
O ciclo do ouro em Minas teve seu ocaso, transferindo as disputas políticas para a 
província do Rio de Janeiro. 5  

C42 
O sentimento de independência recrudesceu no meio da sociedade brasileira que 
passou a não aceitar, de forma mais direta e aberta, continuar como colônia de 
Portugal. 

 
5 

 

C43 

O levante nas Minas do Ouro envolveu a participação de grupo letrado da elite da 
sociedade bem como de proprietários de terras, já a Conjuração Baiana teve a 
participação das camadas populares, envolvendo diretamente a questão social por 
intentar a alteração da ordem social vigente e rompimento dos laços coloniais. 

10  

C44 

A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana despertaram a consciência 
emancipacionista contra o Governo Português, o que agravou a crise do Sistema 
Colonial adotado pela Metrópole Portuguesa, estimulando a ocorrência de outras 
revoltas que contribuíram, ainda mais, para o enfraquecimento do controle político, 
econômico e social da Metrópole Portuguesa sobre o Brasil Colônia. 

 
15  

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) 

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. 

10  

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas 
de modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz.  
   Pode haver incoerências localizadas ou o 
texto inteiro se caracterizar por uma grande 
incoerência.  

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

20 (2)  

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

0 (1)  

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10  

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez 
do pensamento, facilita a pronta percepção e 
jamais obriga o leitor a retornar para entender 
melhor alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do

leitor. 
25(2)  

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 
 

0 (1)  

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 
 

10  

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto ao ponto, desenvolve-se de maneira sóbria 
e retilínea e evita divagações inúteis, muitas 
vezes propositais (expediente infantil, usado para 
aumentar o texto sem lhe conferir qualidade). O 
exagero da objetividade leva ao laconismo, 
comprometendo a clareza, ou redundando em 
omissão de conteúdo.  

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

20 (2)  

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

0 (1) 
 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10  

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

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

15 (2) 
 

E1: Ortografia. 10 (4)  
E2: Pontuação. 10 (4)  
E3: Concordância. 10 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência. 10 (4)  

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120  

OBS:  (1) Grau mínimo.  (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação 
do item considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro. 



 5 

 
RESULTADO DA QUESTÃO      

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO  600 6,00    

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO      

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Apresentar os fatos políticos e militares que levaram ao envolvimento do Brasil no conflito – denominado “Guerra 
contra Oribe e Rosas (1851-1852)” – ocorrido na Região do Rio da Prata. 

 
1. MÉTODO 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M1 Abordagem da ideia central. 2  
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2  

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento 

5  

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2  
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2  

Introdução 
(10% a 20%) 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5  
Em todas as ideias. 10 

Em mais da metade das ideias. 5 
Em menos da metade das ideias. 2 

 
Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa). Em nenhuma das ideias. 0 

 

Em todas as ideias. 20 

Em mais da metade das ideias. 10 
Em menos da metade das ideias. 5 

M9 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto. 

Em nenhuma das ideias. 0 

 

Em todas as ideias. 30 

Em mais da metade das ideias. 20 

Em menos da metade das ideias. 10 

Desenvolvimento 

 
Identificação 

do objeto 
correto M10 

Citação e justificativa das 
ideias com ligação de causa 

e efeito. 
Em nenhuma das ideias. 0 

 

Subtotal – MÉTODO 80  

   2. CONHECIMENTO 
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores 

                  - 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema 
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, 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 

C1 
Conflito de 1851-1852, necessidade de conter as ações expansionistas de 
Juan Manoel Rosas (Argentina) e Manoel Oribe (Uruguai). 

10  

C2 As questões platinas envolveram o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o 
Paraguai. 

4  

C3 
Necessidade de livre navegação fluvial e a ligação com a província do 
Matogrosso. 

10  

C4 Histórico de pretensões argentinas de recriar o vice-reinado do Prata. 5  

C5 A Guerra da Cisplatina encerrada em 1828. 5  

Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas 
ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.   
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 a. Fatos Políticos   

C7 Criação das Repúblicas da Argentina (1826) e do Uruguai (1828). 3  

C8 Tratado de paz com a Argentina em 1828, pós-guerra da Cisplatina. 3  

C9 
Disputa política entre Fructuoso Rivera, primeiro presidente do Uruguai, do 
partido Colorado ou federalista e o Gen Lavalleja e Oribe do partido Blanco 
ou unitário. 

15  

C10 
Juan Manoel Rosas, Presidente da Argentina de 1829 a 1835, apoiou 
Lavalleja e Oribe contra Rivera. 

5  

C11 
Os revoltosos dos Farrapos, liderados por Bento Gonçalves (1835-1845) 
apoiavam material e moralmente os Blancos. 

10  

C12 
Tratado assinado pelo Brasil reconhecendo a independência do Paraguai 
(1844) 

10  

C13 Revolução Farropilha (1835-1845). 10  

C14 
Término da Revolução Farropilha (1845), invasão da região fronteiriça do 
Rio Grande do Sul prejudicando estancieiros brasileiros. 10  

C15 
Acordos ingleses com a Argentina (1847-1848) visando acabar com o 
conflito platino. Não foi estabelecida a paz. 

5  

C16 
Rosas recebeu autorização do parlamento argentino para anexar o Paraguai 
(1850). 

5  

C17 
Influência do caudilhismo no Rio Grande do Sul e a possibilidade de 
separação do território sulista do restante do Brasil. 

10  

C18 Interesses políticos da Inglaterra e da França na região platina. 10  

C19 
Revoltas internas, crise financeira e disputas políticas enfraqueceram a 
atuação do Brasil nas questões do Prata. 

10  

C20 Tratado de 1843 entre o Brasil e a Confederação da Argentina. 10  

C21 
Mudança na política interna do Brasil: reforma do gabinete imperial (1849) 
com reflexos para a política externa. 

10  

C22 
Rompimento do General Urquiza, governador da província de Entre Rios, 
com o ditador Rosas (1850). 

5  

C23 
Nomeação do Conde de Caxias para presidente da província do Rio grande 
do Sul (1851). 

10  

 b. Fatos Militares   

C24 
Em 1834, Bento Gonçalves invadiu o Uruguai juntamente com o General 
Lavalleja 

10  

C25 
Derrota de Oribe no combate de PALMAR (1838) para Rivera que assumiu o 
governo uruguaio. 

5  

C26 
Oribe, comissionado general do exército argentino por Rosas, venceu Rivera 
no combate de ARROIO GRANDE (1842). 5  

C27 Sítio de Montevidéu pela esquadra argentina (1843). 5  

C28 
Combate de “ÍNDIA MUERTA” (1845): Rivera foi derrotado por Urquiza (da 
Argentina), governador da província de Entre Rios. 10  

C29 
Não reconhecimento do bloqueio de Montevidéu pelo Brasil acarretando a 
aceleração do conflito no Prata. 10  

C30 
Cerco de Montevidéu pela esquadra brasileira comandada por Grenfell 
(1851). 

10  

C31 Caxias assumiu o comando das tropas em operações no território uruguaio. 10  

Desenvolvi- 

mento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

ideias 

C32 Outras ideias julgadas pertinentes.   

Subtotal – CONHECIMENTO 240  

 
 

 
 
 

 



 7 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

(3) 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico ou 
contraditório devido à inexistência de articulação de ideias 
e/ou a excessivas contradições. 

0 (1)  

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível, 
embora fragmentado, com má articulação de ideias. Há 
contradições que não dificultam a compreensão, coerência e 
lógica global, mas registram dificuldade de compreensão 
localizada. 

5  

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz.  
   Pode haver incoerências localizadas ou o 
texto inteiro se caracterizar por uma grande 
incoerência, o que deve ser evitado. A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e sem 

contradições, no qual todas as ideias apresentadas são 
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

10 (2)  

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

0 (1)  

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10  

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 

leitor. 
15 (2)  

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 

0 (1)  

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 

10  

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto ao ponto, desenvolve-se de maneira 
sóbria e retilínea e evita divagações inúteis, 
muitas vezes propositais (expediente infantil, 
usado para aumentar o texto sem lhe conferir 
qualidade). O exagero da objetividade leva ao 
laconismo, comprometendo a clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo.  

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

15 (2)  

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam a coesão 
dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos de um mesmo 
tópico (SFC). Pouco coeso. 

0 (1) 
 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8  

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

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

10 (2) 
 

E1: Ortografia. 10 (4)  
E2: Pontuação. 10 (4)  
E3: Concordância. 5 (4)  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência. 5 (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   
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


