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CPS
CP/ECEME – 2013

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Estudar o Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), nas expressões política e econômica concluindo sobre o 
desenvolvimento ocorrido no período.

 1. MÉTODO

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂM ETRO 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

PARÂM ETRO 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

PARÂM ETRO 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

 Aluno nº



2

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

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 2. CONHECIMENTO

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

  - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias n ovas*
 * 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”  (soment e 
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 A conjuntura  brasileira  entre  o  fim  do  Governo Vargas  e  a  eleição de 
Juscelino Kubitschek (JK).

10

C2 O governo JK (1956 – 1961): projeto de desenvolvimento nacional. 10

C3

A instabilidade política: os impedimentos de Carlos Luz e Café Filho, a 
interinidade de Nereu ramos, o Movimento de 11 de novembro de 1955 e 
os três principais partidos políticos, o Partido Social-Democrático(PSD), o 
Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  e  a  União  Democrática  Nacional 
(UDN.

10

C4 Situação econômica vigente: alta inflação interna e déficits de pagamento 
externo.

10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂM ETRO 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%)

Algumas ideias

a. Expressão Política

C6 Estabilidade  política  garantida  por  uma  aliança  entre  PTB  e  PSD,  e 
respeito às instituições democráticas. 

10

C7
Habilidade  de  JK  em  contornar  e  conciliar  crises  políticas  e  revoltas, 
concedendo anistia  aos rebeldes  e  convencendo  a  oposição a agir  de 
maneira responsável.

15

C8
Rebelião  de  Jacareacanga  (1956):  Movimento  ocorrido  no  Pará, 
conduzida por oficiais da Aeronáutica insatisfeitos com a posse de JK. A 
rebelião foi debelada e os participantes anistiados pelo presidente. 

10

C9
Revolta de Aragarças (1959): Movimento ocorrido em Goiás, novamente 
por  oficiais  da  Aeronáutica,  com  o  objetivo  de  afastar  JK do poder.  A 
revolta foi teve o mesmo desfecho de Jacareacanga.

10

C10 Manutenção  do  General  Lott  como Ministro  da  Guerra,  promovendo  a 
estabilidade no âmbito da Forças Armadas no governo JK.

10

C11
Indicação  de  militares  para  postos  estratégicos  do  governo,  como  a 
Petrobras e o Conselho Nacional do Petróleo, apaziguando desta forma as 
insatisfações dos mesmos.

10

C12 Transferência da capital para Brasília, mudando desta forma o eixo político 
do país, do Rio de Janeiro para o interior do país.

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

C13
Controle dos sindicatos: em razão da habilidade de JK em conciliar, a área 
trabalhista não sofreu perturbações, o que contribuiu para a estabilidade 
política do período. 

10

C14 A pouca oposição política enfrentada pelo governo JK. 10

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16 A política no governo JK: conciliação em favor de um projeto nacional. 10

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Expressão Econômica

C18 “50  anos  em  5”:  proposta  de  desenvolvimento  acelerado  ao  longo  do 
período do governo JK, com pleno respeito às instituições democráticas.

10

C19

Plano  de  Metas:  conjunto  de  30  objetivos  a  serem  alcançados  pela 
economia,  nos  setores  de  indústria  de  base,  energia,  transporte, 
educação,  alimentação  e  energia,  com  o  objetivo  de  acabar  com  os 
“pontos de estrangulamento”.

15

C20
Criação  do  Conselho  do  Desenvolvimento  (1956):  órgão  diretamente 
subordinado  à  Presidência  da  República,  que  iria  coordenar  o 
detalhamento e a execução do Plano de Metas.

10

C21 Construção de Brasília e transferência da capital federal: meta síntese do 
Plano de Metas.

10

C22
Atuação  de  grupos  executivos  com  a  responsabilidade  de  dirigir  os 
incentivos  às  várias  áreas  da  economia,  visando  atingir  as  metas 
estabelecidas pelo governo. 

10

C23
Crescimento do setor industrial, com destaque nos seguintes segmentos 
industriais:  aço, mecânica, automobilística, elétrica, comunicações, e de 
equipamentos de transporte.

10

C24 A combinação  entre  o  capital  estatal  e  o  capital  privado  nacional  no 
desenvolvimento nacional.

10

C25
Incentivos ao setor de transportes, em especial o modal rodoviário, que 
proporcionou  a  ligação  das  regiões  do  país  por  meio  de  rodovias 
transregionais.

10

C26 Expansão do consumo de bens como eletrodomésticos e automóveis. 10

Conclusão Parcial

C27 A atuação do governo JK para dinamizar a economia. 10

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

C  onc      l  us      ã  o  
(20% a 30%)

Algumas ideias

C29 O governo JK: a diminuição do nacionalismo em proveito de um programa 
desenvolvimentista.

10

C30 Estabilidade política e crescimento econômico durante o referido período. 10

C31 Incentivo  ao  consumo, expansão da produção industrial  e  do  setor  de 
transportes, com destaque para o modal rodoviário.

10

C32 A aliança  política  PSD-PTB  e  o  espírito  conciliador  como  fatores  de 
equilíbrio e desenvolvimento do governo JK..

10

C33 Ocorrência de elevado desenvolvimento nacional no período. 10

C34  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

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)

“A Associação Sul-Asiática para Cooperação Regional (SAARC), estabelecida em 1985, pode ser considerada uma 
comprovação irrefutável da aproximação indiana ao seu próprio continente...”  (BERNDT, Priscila Pimont & NUNES, 
Tiago Estivallet. A Índia e a nova ordem mundial: do desenvolvimento interno à influência externa. Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/nerint/folder/artigos/artigo5.pdf.)

Caracterizar  a ascensão da Índia como potência regional, de 1985 aos dias atuais.

  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 
caracterização  das ideias ou 
somente caracterização). 

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
Caracterização  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%)

Algumas 
ideias

C1 A Índia do final dos anos 1980: guinada rumo ao liberalismo econômico e fim de 
uma economia altamente fechada ao investimento e produtos estrangeiros. 15

C2 A Índia e as tensões regionais com os vizinhos Paquistão e China. 10

C3 O papel do Estado indiano como indutor do desenvolvimento social e econômico. 10

C4
A criação da Associação Sul Asiática para Cooperação Regional (SAARC) 
em  dezembro  de  1985,  marcando  os  primeiros  passos  da  Índia  como 
potência regional.

10

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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%)

Algumas
ideias

C6
a.Ampla reforma econômica:  A abertura da Índia a partir  de 1991, com 
uma ampla reforma econômica que removeu muitos entraves a presença de 
capital e empresas estrangeiras no País.

20

C7
b.Missão  Nacional  Indiana  de  Alfebetização:  O  enfrentamento  ao 
analfabetismo com a Missão Nacional Indiana de Alfabetização, buscando 
melhorar a educação da população e criar mão de obra especializada.

15

C8

c.  Programas de Saúde:  Os programas de saúde visando melhorar  as 
condições de vida populares com especial atenção aos cuidados médicos 
em nascimentos, embora os resultados sejam precários considerando o alto 
índice populacional indiano.

10

C9
d. Pesquisa e desenvolvimento:  Os fortes investimentos em programas 
de pesquisa e desenvolvimento, garantido a Índia um progresso superior a 
maioria de seus vizinhos, em especial no campo tecnológico.

15

C10
e. Expansão da classe média : A expansão da classe média indiana nos 
anos 1990, composta por 300 milhões de pessoas, gerando um mercado 
interno com grande capacidade de consumo.

15

C11 f. Mão de Obra:  A oferta de mão de obra barata e qualificada como um fator 
de atração para as empresas estrangeiras.

15

C12
g.Diplomacia  Indiana:  Os  passos  indianos  na  diplomacia  buscando 
cooperação com países com nível de desenvolvimento semelhante, como 
África do Sul e Brasil, através do fórum IBAS (Índia – Brasil – África do Sul).

15

C13 h.Cooperação com países sul asiáticos:  Os esforços indianos em reforçar o papel 
da SAARC como meio de cooperação com os países sul asiáticos. 15

C14

i.  Ações  nos  fóruns  internacionais:  A  ação  da  SAARC  nos  foros 
internacionais,  defendendo  os  seus  membros  que  possuem  economias 
menos  desenvolvidas,  como  exemplo  da  diplomacia  indiana  agindo  em 
favor da potência regional.

15

C15 j. Negociações de Paz:  As negociações de paz entre Índia e Paquistão, 
após três guerras entre os países no século XX.

10

C16
k. Medidas de dissuasão:  O teste nuclear indiano de 1998, dotando o País 
de  artefatos  nucleares  visando  a  dissuasão  de  quaisquer  ações  hostis 
estrangeiras, em especial, do Paquistão.

15

C17

l.  Combate  ao  terrorismo:  A  posição  da  Índia  na  guerra  contra  o 
terrorismo,  após  os  ataques  de  11  de  Setembro  de  2001,  gerou  uma 
aproximação desta com os Estados Unidos da América (EUA), criando uma 
aliança contra o terror.

10

C18 m.  Cooperação  com  os  EUA:  Os  laços  com  os  EUA favoreceram  o 
programa nuclear indiano, com acordos de cooperação assinados em 2006.

10

C19
n. Parcerias com os BRICS:  A despeito da aproximação com os EUA, a 
Índia  tem  buscado  parcerias  múltiplas  nos  fóruns  internacionais,  com 
especial atenção ao Brasil, Rússia, China e África do Sul.

15

C20 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

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

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO

CURSO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO - CPS
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Ficha de Observações – 2013

MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO
1 Interpretação incorreta da questão. 20 Levantou ideias supérfluas, nada agregando ao conteúdo.
2 Não observou a SERVIDÃO do verbo. 21 Levantar maior número de ideias.
3 Equívoco na delimitação do tempo/espaço. 22 Desenvolver melhor as ideias.
4 Não observou a CONDICIONANTE da SERVIDÃO. 23 Não respondeu o pedido formulado.

5 Não se deve utilizar verbo na 1ª pessoa.
Impessoalidade. 24 Respondeu parcialmente ao pedido.

6 Equívoco conceitual. 25 Argumentações vagas.

7 Rever a metodologia para a solução de questões. 26
Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o 
aluno  deverá,  obrigatoriamente,  decompor  o  TODO  em 
PARTES (claramente definidas) para solucionar a questão.

8 Não terminou a solução de toda a questão. 27

Nas questões do nível de desempenho (ND) ANÁLISE, o 
aluno deverá, obrigatoriamente, fazer as CONCLUSÕES 
PARCIAIS (CP). No entanto não é impositivo que faça um 
item específico, basta destacar claramente no texto.

9 Não elaborou a introdução. 28

Nas  questões  do  ND  COMPREENSÃO,  o  subtítulo 
(quando utilizado) deve ser a citação sintetizada do fato. 
Após o que, deve seguir a argumentação que sedimenta a 
ideia apresentada (relação de causa e efeito).

10 Introdução  inadequada,  com  ideias  do 
desenvolvimento. 29

Nas  questões  do  nível  de  desempenho  (ND) 
COMPREENSÃO,  NÃO  é  obrigatório  fazer 
CONCLUSÕES, exceto quando claramente explicitado no 
pedido. Entretanto, se ela for elaborada sem ser imposta, 
deverá estar coerente com o desenvolvimento.

11 Introdução vaga. 30 Não elaborou as conclusões parciais.
12 Não abordou a ideia central na Introdução. 31 Conclusão parcial inadequada.
13 Introdução fora do assunto do pedido. 32 Não retomou a ideia central na Conclusão.

14 Introdução abrupta (com poucas idéias). 33 Somente  concluir  sobre  ideias  incluídas  no 
desenvolvimento.

15 Não  fez  a  ligação  da  Introdução  com  o 
Desenvolvimento. 34

Na  Conclusão,  não  fazer  sugestões  ou  se  posicionar 
sobre um tema, exceto quando solicitado claramente no 
pedido.

16 A ligação  da  Introdução  com  o  Desenvolvimento 
deve estar claramente destacada na Introdução. 35 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

17 Desenvolvimento inadequado. 36 Conclusão inadequada.
18 Ideia sem ligação de causa e efeito com o pedido. 37 Não atendeu à imposição da questão na Conclusão.

19 Não  ligou  a  ideia  levantada  ao  pedido  no 
Desenvolvimento. 38 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA

BSERVAÇÃO
39 Erro ou falta de acentuação gráfica. 50 Melhorar a redação dos parágrafos.
40 Erro de concordância verbal. 51 Palavra inexistente.
41 Erro de concordância nominal. 52 Repetição excessiva de palavra.
42 Erro ou falta de pontuação. 53 Frase/Período mal redigido.
43 Erro de regência verbal. 54 Idéia mal redigida.
44 Frase/parágrafo muito extenso. 55 Não utilizar as frases na ordem inversa.
45 Frase/parágrafo confuso e de difícil compreensão. 56 Palavra ou expressão mal colocada.
46 Uso incorreto de inicial maiúscula/minúscula. 57 Melhorar a caligrafia.
47 Grafia incorreta de palavra. 58 Evitar usar termos do jargão militar.

48 Ao empregar uma abreviatura ou sigla pela primeira 
vez, é obrigatório escrevê-la por extenso. 59 Evitar rasuras.

49 Uso incorreto de abreviatura. 60 Colocar entre aspas as palavras em idiomas estrangeiros.

As observações contidas nesta ficha servirão para a  avaliação dos trabalhos escritos, com base nas
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


