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AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA 

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

     Estudar o processo de urbanização, ocorrido no Brasil, na segunda metade do século XX, nas expressões econômica e psicosso-
cial, concluindo  sobre o agravamento dos “problemas urbanos” nas regiões metropolitanas brasileiras. 

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  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

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
M6 Ligação com o desenvolvimento. 3

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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

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.

5

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. 20
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 10

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. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

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

M11
Estudo das ideias 

com ligação de causa 
e efeito.

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

Menos da metade das ideias com ligação. 10
Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C      on  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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

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). 15

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 N°
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M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias co nstantes 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 estab elecido 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  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
O acelerado ritmo do processo de urbanização ocorrido no Brasil, iniciado a 
partir de meados do século XX, esteve diretamente relacionado ao aumento 
dos chamados “problemas urbanos” nas áreas metropolitanas brasileiras.

5

C2

Fatores  como a  industrialização,  a  mecanização  do  campo,  a  busca  de 
novas oportunidades de emprego e melhores condições de vida atraíram 
muitas pessoas para as regiões metropolitanas brasileiras, intensificando o 
chamado processo de “urbanização concentrada”. 

10

C3

Região Metropolitana, por definição, é uma área estabelecida por legislação 
estadual  que  corresponde  a  um  conjunto  de  municípios  contíguos  e 
integrados  socioeconomicamente  a  uma  cidade  central,  com  serviços 
públicos e de infraestrutura comuns.

10

C4
A  grande  concentração  populacional  nas  cidades  brasileiras  trouxe 
problemas relacionados a habitação,  assistência médica,  transporte,  água 
tratada, educação, etc.

10

C5

Em muitas cidades brasileiras era comum encontrarmos bairros, praças e 
locais  abandonados  ou  sem  a  devida  atenção  do  poder  público  ou  da 
iniciativa  privada,  o  que  favoreceu  a  existência  de  fenômenos  como  o 
aumento da violência e da segregação social.

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  
(55% a 70%)

Ideias

a.  Expressão Econômica

C7

O rápido crescimento econômico das cidades também provocou o aumento 
dos impactos ambientais devido à substituição da cobertura vegetal original 
pelo casario e ruas, aumentando, com isso, a poluição do solo, dos cursos 
d'água e do ar. 

10

C8
A saturação da infraestrutura de transportes, baseada no modal rodoviário, 
fez com que ele não atendesse mais às necessidades de deslocamento da 
população que residia nas principais áreas metropolitanas brasileiras.  

10

C9
A especulação imobiliária provocou excessiva alta dos preços dos imóveis 
dificultando o acesso à moradia nas áreas mais favorecidas pelos bens e 
serviços públicos e privados. 

5

C10
O  aumento  do  custo  dos  serviços  públicos,  devido  ao  adensamento 
populacional e a falta de planejamento urbano, dificultaram o acesso a tais 
bens à grande parte da população.

10

C11
Os elevados custos de produção, devido a fatores como os altos impostos e 
os salários dos trabalhadores, provocaram a transferência de industriais dos 
grandes centros metropolitanos para cidades médias.

10

C12
O rápido  crescimento  da  demanda  de  consumo por  parte  de  indústrias, 
comércio,  serviços  e  pessoas  nas  áreas  urbano  industriais  aumentou  o 
déficit de fornecimento de energia no Brasil. 

10

C13
Os altos impostos aumentaram o custo do solo urbano contribuindo para a 
segregação de áreas no interior das grandes cidades brasileiras.

10

C14
A  hipertrofia  do  setor  terciário  ocorreu  devido  ao  inchaço  do  setor  de 
serviços sendo acompanhada pelo aumento da informalidade da população 
economicamente ativa (PEA). 

15

Conclusão Parcial
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C15

O  acelerado  processo  de  urbanização,  no  campo  econômico,  foi 
acompanhado de problemas como o desorganizado padrão de crescimento, 
a saturação da infraestrutura de transportes,  a especulação imobiliária,  o 
aumento do custo dos serviços públicos, os elevados custos de produção e o 
crescimento da demanda de consumo de energia.

15

b. Expressão Psicossocial

C16
A crise da habitação, caracterizada pela baixa oferta de imóveis e agravada 
pelo alto preço das moradias ocasionou pressões e conflitos de interesse 
entre o poder público e setores da população nas áreas metropolitanas.   

10

C17
O aumento da violência, associada ao narcotráfico, gerou a crise do modelo 
de segurança pública vigente nas cidades brasileiras, demandando novas 
alternativas para o combate à criminalidade.

15

C18 A elevação do custo de vida determinou a diminuição do padrão de consumo 
de grande parte da população residente nas grandes cidades.

5

C19
O aumento do processo de favelização determinou a ocupação irregular de 
áreas urbanas menos valorizadas como as encostas de morros e terrenos 
urbanos.

10

C20

O aparecimento de movimentos sociais e de grupos de pressão tais como 
“os  sem-tetos”  e  ONG que  organizaram  lutas  e  movimentos  contra,  por 
exemplo,  as  remoções  de  moradias  consideradas  irregulares  pelo  poder 
público.

10

C21
A existência de desequilíbrios sociais gerados pela diferenciação de renda e 
investimento de recursos públicos e privados no espaço urbano brasileiro.

5

C22
A  deficiência  de  leitos  hospitalares  que  atenderam  com  eficiência  às 
necessidades e emergências dos grandes contingentes populacionais que 
vivem nas áreas metropolitanas brasileiras.

10

C23
Os  problemas  relacionados  ao  precário  saneamento  básico,  isto  é,  a 
insuficiência  de  redes  coletoras  de  esgotos,  além  de  sistemas  de 
tratamentos de água precários.

10

C24
A insuficiência de escolas públicas de qualidade que deveriam atender  à 
população de menor poder aquisitivo residente nas áreas metropolitanas.

10

Conclusão Parcial

C25

O processo de urbanização, de acordo com a expressão psicossocial,  foi 
acompanhado  de  problemas  como  a  crise  da  habitação,  o  aumento  da 
violência, do custo de vida, do processo de favelização, o aparecimento de 
movimentos  sociais  e  de  grupos  de  pressão,  o  saneamento  básico 
ineficiente  e  a  insuficiência  de  leitos  hospitalares  e  escolas  públicas  de 
qualidade para todos. 

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  

(20% a 30%)

Ideias

C27

O Brasil vivenciou, nos últimos 60 anos,  um tipo de processo de urbanização 
acelerado e, de um modo geral, desorganizado. Tal condição contribuiu, nesse 
início de século XXI, para o agravamento dos chamados “problemas urbanos” 
nas regiões metropolitanas brasileiras. 

10

C28

O processo de urbanização brasileira foi caracterizado por aspectos como a 
crise de habitação, a violência, alto custo de vida,  favelização, o aparecimento 
de movimentos sociais e de grupos de pressão, a deficiência no saneamento 
básico e a insuficiência de leitos hospitalares e escolas públicas de qualidade 
para todos. Pode-se citar também a saturação da infraestrutura de transportes, 
a  especulação  imobiliária,  o  aumento  do  custo  dos  serviços  públicos,  os 
elevados custos de produção e o crescimento da demanda de consumo de 
energia.

20

C29

O agravamento do desemprego, o aumento do número de homicídios, dos 
níveis  de  poluição,  do  déficit  de  habitação  e  da  mobilidade  nas  regiões 
metropolitanas brasileiras, contribuíram para a atual tendência de fuga de 
capitais, pessoas e empresas em direção ao interior do País. Tal fenômeno 
ocorreu devido ao encarecimento e a saturação dos meios existentes, fato 
que caracteriza o processo de “deseconomias de aglomeração”.

15
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C30

As regiões  metropolitanas  brasileiras,  por  fim,  precisam  ser  alvo  de  um 
cuidadoso  planejamento  urbano,  unindo  agentes  públicos  e  instituições 
privadas, visando a redução dos desequilíbrios sociais e econômicos que 
foram gestados nos últimos 60 anos. 

15

C31  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.

10

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

20 (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. 10
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 
do leitor.

25 (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. 10

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

20 (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 dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. 
Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10
D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

15 (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
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O      (Valor 4 ,0)

     Apresentar  o processo de expansão do sistema de transporte  rodoviário  brasileiro,  ocorrido  a partir  da 
segunda metade do século XX, destacando  a sua importância para o desenvolvimento econômico nacional.

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  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

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
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição 
da  servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa).

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. 20
Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5
Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das 

ideias com  ligação de causa 
e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10
Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

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

                  - 240 (duzentos e quarenta) escor es atribuídos para ideias constantes do barema
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias nov as*

 * 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 estab elecido 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  
(10% a 20%)

Algu mas 
ideias

C1 A expansão da rede de transporte se processou simultaneamente à modernização 
da economia brasileira. 10

C2 Notadamente a partir  da  segunda metade do século XX,  o modal rodoviário de 
transporte se consolidou no Brasil, com a expansão da indústria automobilística. 10

C3

No  país,  ainda  predomina  o  sistema  rodoviário  na  circulação  de  pessoas  e 
mercadorias,  com  a  expressiva  participação  de  65  %  a  75%  na  matriz  dos 
transportes  brasileiros.  O  transporte  rodoviário  ainda  é  o  grande  eixo  de 
movimentação de cargas no transporte brasileiro.

10

C4
A expansão  da  malha  rodoviária  privilegiou  os  centros  industriais,  concentrando 
maiores investimentos principalmente no centro-sul do país. 10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C6 Os investimentos no modal rodoviário pelo Estado está associado ao  crescimento 
da  indústria  automobilística  no  país,  visto  que  o  maior  incremento  em  rodovias 
ocorreu  concomitantemente  com  a  instalação  de  multinacionais  montadoras  de 
veículos,  fabricantes  de  peças,  de  pneus  e  outros,  o  que  contribuiu  para  o 
desenvolvimento econômico nacional.

15
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7

Na  década  de  1970  foi  criado  o  Plano  de  Integração  Nacional  (PIN) 
direcionado à implantação de grandes rodovias, como parte de um projeto 
mais  amplo  dos  governos  militares  de  ocupação  do  Centro  Oeste  e  da 
Amazônia, facilitando a circulação e exportação de produtos.

15

C8
Fizeram  parte  do  PIN  a  construção  de  grandes  estradas  como  a 
Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, 
entre outras.

10

C9

No período de expansão da malha rodoviária,  as rodovias atenderam em 
parte à necessidade de integração nacional. Havia fonte financeira própria 
para a ampliação e manutenção das rodovias, através do Fundo Rodoviário 
Nacional (FRN).

15

C10 A crise do petróleo na década de 1970 e a extinção do FRN em 1998, 
abalaram a política rodoviarista nacional.

15

C11

A  partir  de  1990,  diversas  estradas  passaram  a  ser  administradas  por 
empresas particulares (privatização), através do sistema de concessões, o 
que provocou o investimento das concessionárias na construção de novas 
vias e na recuperação da malha já existe, além de tornar os pedágios cada 
vez mais elevados.

15

C12

Segundo  a  Associação  Brasileira  de  Transporte  de  Cargas  (ABTC),  as 
condições  em  que  se  encontram  as  estradas  de  rodagem  brasileiras 
acarretam  vários  indicadores  negativos,  como  elevação  dos  índices  de 
acidentes, congestionamentos, etc.

10

C13

Os  investimentos  governamentais  e  privados  no  setor  de  transporte 
rodoviário, associados com a capacitação de recursos humanos, pesquisa e 
desenvolvimento voltados para o transporte rodoviário, proporcionaram as 
condições ideais para a expansão desse sistema de transporte e para  a 
projeção da economia brasileira como uma das maiores do mundo.

15

C14
O Departamento  Nacional de Infra-Estrutura de  Transportes -  DNIT é o principal 
órgão executor do Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) é responsável pela concessão de rodovias .

15

C15

De  modo  geral,  a  economia  brasileira,  por  ser  fortemente  apoiada  na 
exportação de  commodities e, também pela grande extensão territorial do 
País,  depende da malha rodoviária  para  crescer.  A  economia  da  região 
Centro-Oeste,  por  exemplo,  é  baseada  na  agropecuária  e  produção  de 
grãos. Devido à localização dessa região, distante dos principais portos do 
Brasil,  o desenvolvimento econômico da região depende do sistemas de 
transportes rodoviário.

15

C16

A maior parte do escoamento dos produtos nacionais é feita por rodovias 
que,  para  médias  e  longas  distâncias,  constituem  o  sistema mais  caro, 
aumentando os custos com o transporte. As rodovias são adequadas para 
distâncias menores.

10

C17

Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), quase 
dois terços das vias pavimentadas enquadram-se na classificação péssimo, 
ruim ou regular. Só 37,3% da malha de 95.770Km estão em bom estado. 
Do total 9,9% merecem conceito ótimo.

10

C18

Uma das causas do cenário preocupante das rodovias brasileiras é a manutenção 
precária.  A  infraestrutura não acompanhou  a evolução da economia nacional.  A 
maior parte das rodovias federais foi construída na década de 1970. Na época a 
frota de veículos era bem menor que a atual. Entre 2009 e 2011, 10 milhões de 
novos veículos aumentaram as estatísticas.

15

C19

Um aspecto importante a ser considerado, na construção de uma rodovia, é 
a questão ambiental. Deve-se prever, com muita acuidade, os impactos da 
rodovia sobre o meio ambiente, não só sobre o espaço físico, como também 
sobre  a  comunidade  local.  A  rodovia,  diferentemente  de  outras 
modalidades, tem impacto direto sobre a população lindeira ao longo da via 
e não só nos pontos de parada e conexão.

10

C20

O Programa de Investimentos em Logística, lançado pelo governo federal em 2012, 
representará um acréscimo de 50% na malha concedida do país, com a concessão 
de 7500 km de rodovias. O Programa contempla 9 trechos de rodovias federais em 
oito unidades da Federação. Com isso as cadeias produtivas do país poderão ser 
melhor articuladas favorecendo a circulação de pessoas, bens e mercadorias e, por 
conseguinte, o crescimento econômico do Brasil.

15

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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, o que deve ser evitado.

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. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor.

15 (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.

10

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

15 (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 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
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. 5 (4)
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


