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CPS
CP/ECEME – 2013

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE
 

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

Analisar  as migrações internas das grandes metrópoles em direção às cidades médias, a partir da década de 1980 até os dias 
atuais,  nas  expressões  econômica  e  psicossocial,  concluindo  sobre  seus  reflexos  na  atual  distribuição  territorial  da  população 
brasileira.

   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.

De forma dedutiva. 20
Limitando-se a resumir. 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 Análise 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
ALUN

C  o      n  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 da 

síntese coerente com 
as conclusões parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10

Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 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 nº
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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 con stantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

 * 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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1

A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas  dentro  de um 
mesmo  território.  Desta  forma,  pode  ser  entre  regiões,  estados  e 
municípios,não provocando modificações no número total de habitantes de um 
país, porém, altera as regiões envolvidas nesse processo. 

5

C2

 A partir da década de 1980, no Brasil, houve  uma diminuição na migração 
inter-regional  e  a  formação de novos  fluxos  migratórios,  incluindo nesse 
contexto, as migrações a curta distância e aqueles direcionados às cidades 
médias não metropolitanas. 

10

C3
Um dos fatores  que exercem maior  influência  nos fluxos  migratórios é  o  de 
ordem  econômica,  com  a  criação  de  empregos  e  a  busca  de  melhores 
condições de vida. 

10  

C4

Na expressão psicossocial, os fatores geradores da migração interna podem 
ser: melhoria nos níveis de educação e motivos familiares, prevalência de 
falta de emprego no local de origem, melhores oportunidades de serviços 
educacionais, culturais e cívico-religiosos e serviços de bem estar social.

10

C5 O Censo 2000(IBGE) confirmou algumas tendências nos fluxos migratórios 
e mostrou novos espaços de redistribuição populacional.

5

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%)

Ide ias

a. Expressão Econômica

C7

No  início  dos  anos  1980,  a  partir  da  crise  da  dívida  externa,  a  rápida 
expansão  econômica  do  Brasil  declinou  com  diminuição  do  emprego 
assalariado  formal  e  decréscimo  das  ocupações  precárias  e  do 
desemprego,  principalmente  nas  áreas  metropolitanas,  dando  origem  a 
migração interna.  

10

C8

Um modelo de migração muito comum no Brasil,  que se intensificou nas 
últimas cinco décadas, é o êxodo rural, ou seja, a migração do campo para 
a cidade, onde o modelo econômico favorece aos grandes latifundiários, e a 
intensa  mecanização  das  atividades  agrícolas(agronegócio)  teve  como 
consequência a expulsão da população rural. 

15

C9

A   partir  das  década  de  80,  a  redução  do  ritmo  da  urbanização, 
o  crescimento  das grandes  cidades  e  aglomerados  metropolitanos,  e  as 
transformações profundas na economia e a sociedade brasileiras causaram 
uma redução nas migrações internas. 

10

C10
As  migrações  deixaram  de  ser  necessárias  para  o  desenvolvimento  do 
capitalismo  e  para  a  modernização  da  sociedade,  não  exigindo  a 
transferência inter-regional do excedente populacional.

10

C11
Com  o  custo  de  vida  das  cidades  médias  mais  baixo  que  o  das 
grandes  cidades,  as  migrações  internas  concentraram-se  nesta 
movimentação.

10

C12 A oferta de possibilidades de negócios nas cidades de porte médio exerceu 
forte atração na população.

10

C13 O aumento da competição entre as cidades médias, na busca de recursos, 
com  a  finalidade  de  absorver  as  indústrias  das  metrópoles 
(desconcentração industrial)  colaborou para  atração da  mão-de-obra  das 
cidades metropolitanas.

10
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C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15
A crise econômica da década de 1980 ocasionou uma desconcentração da 
produção das principais capitais do Brasil, contribuindo com a imigração das 
metrópoles para as cidades de porte médio.

20

b. Expressão Psicossocial

C16
A oferta de emprego nas grandes metrópoles, a partir de 1980, tornou-se 
menor  que a  procura,  fazendo  com  que  a  população  migrasse  para  as 
cidades de porte médio.  

10

C17
A ampliação das telecomunicações,  hoje mais  abrangente do que antes, 
assim como as redes de interação social, têm tido um efeito fundamental na 
migração para às cidades médias. 

10

C18

A violência urbana, o desemprego, as dificuldades de acesso aos serviços 
públicos  básicos  e  à  moradia  nas  grandes  cidades,  compromete  a 
esperança do migrante de traduzir em realidade a sua ”ilusão de melhorar 
de vida”.

10

C19
O mercado de trabalho, nas grandes cidades, tornou-se rígido, com uma 
cadeia  de  pré-requisitos  educacionais  e  de  treinamento  extremamente 
excludentes para a grande maioria da população migrante.

10

C20

A  sociedade  urbana,  mais  competitiva  e  cada  vez  menos  solidária, 
predominando  nas  relações  sociais,  aumentou  os  seus  mecanismos  de 
discriminação e de exclusão dos mais pobres, onde as barreiras ao livre 
trânsito dos migrantes têm sido freqüentes e exacerbam os mecanismos de 
seletividade estrutural.

15

C21
A superpopulação e as condições de vida insalubres (saneamento básico) 
nas  áreas  metropolitanas  exercem  forte  influência  na  migração  para  as 
cidades médias .

10

C22 As cidades médias oferecem melhor qualidade de vida à população (bom 
sistema de saúde, educação de melhor qualidade e oferta de emprego). 

10

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24

Na expressão social, o crescente desemprego, a falta de moradia, o difícil 
acesso  à  educação,  o  sistema  de  saúde  precário  e  a  deficiência  do 
saneamento  básico  das  grandes  metrópoles  contribuem  com   o 
deslocamento em direção as cidades médias.

20

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C25
A migração interna, no Brasil, a partir da década de 1980 sofreu profundas 
mudanças em função da retração da economia, gerando, reflexos de cunho 
social na população.  

15

C26

A  migração  de  retorno,  que  se  generalizou  nas  grandes  regiões 
metropolitanas,  é  um  novo  caminho  na  contramão  da  possibilidade  de 
ascensão social  para o migrante.  A desconcentração das grandes cidades 
gerou um crescimento populacional das pequenas e médias cidades.

20

C27

Atualmente,  a  sociedade  e  a  economia  mobilizam  grande  parte  dos 
migrantes  na  região  metropolitana,  não  absorvidos  econômica  e 
socialmente, para o caminho de volta (migração de o retorno), ou para se 
deslocar para as periferias mais distantes dos municípios metropolitanos 
(migração pendular).

20

C28 Como  consequência,  com  o  crescimento  das  cidades  médias,  houve  uma 
redistribuição demográfica e espacial da população brasileira. 15

C29  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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   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 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar  a reestruturação produtiva do sistema capitalista, sob os enfoques dos modelos fordista e pós-
fordista (toyotista), a partir da segunda metade do século XX.

    1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores
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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 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  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1

A produção na sociedade capitalista, a partir da segunda metade do século 
XX, passou  por grandes transformações que modificaram profundamente o 
modo de sua organização.

10

C2
O processo de reestruturação produtiva  (toyotismo)  teve  início  no Japão, 
após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  quando  os  Estados  Unidos  da 
América(EUA) implantaram o Plano Marshall de reconstrução econômica.

10

C3
O termo reestruturação produtiva,  também conhecido  como reengenharia, 
caracteriza-se pela mudança da estrutura de produção e da organização do 
modelo fordista-taylorista.

15

C4
A evolução da produção industrial ocorreu sob influência direta do modelo de 
desenvolvimento fordista, que surgiu a partir da década de 1930, nos EUA.

15

C5
A reestruturação produtiva ou toyotismo se expandiu para a Europa e os EUA 
nos anos 70 e chegou ao Brasil  durante os  anos anos 1990,  quando da 
abertura econômica.

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  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7
A produção de mercadorias no sistema toyotista é feita de acordo com o 
ritmo  de  consumo  e  sem  a  existência  de  grandes  estoques  (modelo 
conhecido como just in time).

10

C8 A fábrica toyotista é classificada como "enxuta" por ter alta flexibilidade nos 
processos produtivos fato que provoca a diminuição da área ocupada pelos 
empreendimentos.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C9

O fordismo é caracterizado por uma divisão territorial do trabalho onde os 
países centrais  possuem os  escritórios  de  concepção dos  produtos  e as 
fábricas  ou  montadoras  localizam-se em países  periféricos  que forneçam 
melhores  vantagens  locacionais  comparativas  (mão-de-obra  barata, 
incentivos fiscais, energia, etc).

15

C10
O toyotismo permite certo grau de autonomia por parte dos trabalhadores 
diretos visando interferir no processo produtivo (corrigindo erros, parando o 
processo no momento que se fizer necessário, etc).

10

C11
Mudanças  nas  relações  com  fornecedores,  impondo  no  toyotismo  novos 
padrões  de  flexibilidade  e  de  qualidade  dos  produtos  diminuindo  o 
desperdício.

15

C12
Superposição de responsabilidades aos trabalhadores diretos (controle de 
qualidade,  manutenção  e  reparação  de  máquinas  e  equipamentos, 
diagnóstico de problemas, planejamento e programação da produção, etc).

15

C13 Estabelecimento de redes de subcontratação ou terceirização de serviços 
rompendo com os padrões de verticalização do tipo fordista.

10

C14
O  fordismo  é  caracterizado  pela  grande  concentração  geográfica  na 
alocação  de  trabalhadores  com  a  mesma  função  formando  os  grandes 
complexos industriais favorecendo a sindicalização da mão-de-obra.

15

C15 O construção de um welfare state ou estado de bem-estar social foi uma das 
condições de viabilização do modelo fordista.

10

C16 A produção em massa de produtos voltados para o mercado é uma das 
principais características do modelo fordista.

10

C17 O consumo em massa é determinante para o modelo fordista. 10

C18

O toyotismo tem o processo de multifuncionalização de sua mão-de-obra, 
uma vez que por se basear na mecanização flexível  e na produção para 
mercados  muito  segmentados.  Para  atingir  esse  objetivo  os  japoneses 
investiram  na  educação  e  qualificação  de  seu  povo,  incentivando  uma 
atuação voltada para o enriquecimento do trabalho.

15

C19 Grande especialização da força de trabalho em funções únicas e restritas 
sob fordismo.

10

C20

Uma das principais  características  do Fordismo foi  o  aperfeiçoamento da 
linha de montagem. Os veículos eram montados em esteiras rolantes que 
movimentavam-se  enquanto  o  operário  ficava  praticamente  parado, 
realizando  uma  pequena  etapa  da  produção.  Desta  forma  não  era 
necessária quase nenhuma qualificação dos trabalhadores.

15

C21
O toyotismo visou a implantação de sistemas de controle de qualidade total, 
difundiu-se um aprimoramento do modelo norte-americano ao se trabalhar 
com pequenos lotes e com matérias-primas muito caras.

10

C22 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, 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)
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(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 escores = Nota 4,00) 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

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO
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