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CPS
CP/ECEME – 2013

 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Analisar o  processo  de  colonização  da  América  portuguesa,  de  1500  até  1640,  quanto  à  ocupação  do 
território e às fases no período considerado (feitorias, capitanias hereditárias e governo geral).

 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
ALUNO

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

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 Aluno nº
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  2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                           - 300 (trezentos) escore s 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” (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

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

Algumas 
ideias

C1
A colonização  da  América  portuguesa  foi  realizada  de  forma  gradativa, 
utilizando os sistemas de feitorias, de capitanias hereditárias e do governo 
geral.

10

C2 O Brasil, colônia portuguesa na América, a partir de 1500, teve seu território 
ocupado do litoral para o interior.

10

C3  A definição do território colonial português foi feita pela linha de Tordesilhas 
(1494).

5

C4 O descobrimento e a Carta de Caminha (1500) forneceram informações 
iniciais sobre o novo território português na América.

5

C5  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. Sistema de Feitorias

C6 As  feitorias  eram  entrepostos  portugueses,  localizados  em  núcleos 
habitacionais rudimentares ao longo do litoral brasileiro.

10

C7 As primeiras feitorias: Cabo Frio, Salvador e Pernambuco e o comércio do 
pau-brasil serviram de polo irradiador na formação de novos povoados

10

C8
As expedições exploradoras e policiadoras foram realizadas a mando do 
Rei  de  Portugal,  de  1503  a  1521,  para  conhecer  melhor  o  território  e 
combater corsários europeus e o contrabando de pau-brasil.

5

C9
A  expedição  colonizadora  de  Martim  Afonso  de  Souza,  em  1532,  foi 
importante  para  a  fundação  de  São  Vicente,  primeiro  núcleo  de 
povoamento no sul da colônia.

10

C10 A  ação dos jesuítas José de Anchieta e Manoel da Nóbrega e a catequese 
dos indígenas brasileiros.

5

C11
A exploração do litoral sul até o estuário do rio da prata por Pero Lopes de 
Souza serviu para delimitar a posse portuguesa sobre territórios no extremo 
sul da colônia

5

C12
O desenvolvimento da produção açucareira na região do atual estado de 
São Paulo  contribuiu  para  a  edificação de núcleos  de  povoamento  que 
permitiram a interiorização da colônia.

10

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14 As Feitorias permitiram o conhecimento mais específico do litoral brasileiro 
e a defesa do mesmo.

15

b. Sistema das Capitanias Hereditárias

C15
A experiência vitoriosa do sistema das Capitanias nas ilhas portuguesas, 
particularmente na ilha da Madeira, levou Portugal a adotá-las no Brasil.

5

C16
O sistema de Capitanias Hereditárias consistia em doar parte do território 
para  cidadãos  portugueses  escolhidos,  com  recursos  próprios,  com  a 
finalidade de povoar e desenvolver a Colônia (1534).

10

C17
O  Brasil  foi  dividido  em  15  (quinze)  capitanias,  extensões  de  terras 
demarcadas por linhas paralelas, a partir do litoral, até a linha imaginária 
de Tordesilhas e entregue a 12 (doze)donatários.

5

C18
Os donatários  recebiam do rei  de  Portugal  uma Carta  de  Doação,  que 
definia o território doado, e o Foral que estabelecia os direitos e deveres 
dos donatários.

10

C19

As Capitanias de São Vicente e de Pernambuco e o sucesso da produção 
da cana de açúcar, foram as que mais prosperaram, com isso, as mesmas 
tornaram-se  os  mais  importantes  povoamento  durante  a  vigência  do 
sistema de capitanias.

10
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C20
O abandono de algumas capitanias, em face do descaso do donatário, da 
luta  contra  os  indígenas  e  a  ameaça  de  corsários,  não  permitiu  um 
desenvolvimento adequado da colônia.

5

C21
A ação de corsários estrangeiros, particularmente no contrabando de pau-
brasil, obrigava aos donatários a manter uma força militar para a defesa da 
capitania, o que gerava a preocupação na sua exploração econômica.

10

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23
Mesmo  com  êxito  limitado,  o  sistema  de  capitanias,  em  cerca  de  15 
(quinze) anos modificou a paisagem do território colonial, considerando que 
onde existiam feitorias surgiram povoados e vilas.

15

 c. Sistema do Governo Geral

C24
A ineficiência  do  Sistema  de  Capitanias  Hereditárias  levou  o  governo 
português  a  buscar  um  aperfeiçoamento  do  processo  de  colonização 
instituindo o Governo Geral.

5

C25
O  Governo  Geral  foi  criado,  sem  extinguir  o  Sistema  de  Capitanias 
Hereditárias,  para  centralizar  o  poder  político  de  Portugal  na  colônia  e 
proteger militarmente o novo território (1548).

10

C26
O Regimento do Governador e a Carta Régia com a nomeação do primeiro 
Governador  Geral  Tomé  de  Souza  (1548)  iniciaram  a  centralização  do 
poder na colônia.

10

C27 O Governo de Duarte da Costa, em 1553, foi marcado pela crise com a 
Igreja e a ocupação francesa na baía da Guanabara.

5

C28
O governo  de  Mem  de  Sá  (1560),  foi  caracterizado  pela  expulsão  dos 
franceses e a fundação da cidade do Rio de Janeiro, além da concentração 
de novo núcleo de poder na colônia.

10

C29
Os governadores nomeados pela Espanha, após a União Ibérica (1580-
1640),  e a derrogação do tratado de Tordesilhas permitiram a expansão 
territorial para o interior.

5

C30
A  invasão  holandesa  na  Bahia  (1624-1625),  a  captura  de  Salvador, 
rendição do governador  teve como reação da Coroa o envio da grande 
esquadra ibérica para socorrer a capital da colônia. 

10

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C32

O sistema do Governo Geral, iniciado em 1549, centralizou o poder político 
e  permitiu  o  desenvolvimento  econômico  das  capitanias,  a  criação  de 
novos  povoamentos  e  a  otimização  da  defesa  da  colônia.  O  poder  de 
Portugal ressurgiu em 1640 com a restauração portuguesa.

15

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C33 O Sistema Colonial Português foi introduzido na colônia brasileira de forma 
gradativa e utilizando experiências do Império Colonial Luso.

15

C34
O  Sistema  de  Feitorias  implantado  pelos  portugueses,  no  início  da 
colonização do Brasil, serviu para manter a posse do território descoberto e 
iniciar seu povoamento.

15

C35

A estratégia portuguesa para o sistema de Capitanias Hereditárias: a falta 
de recursos para povoar e desenvolver a colônia obrigou Portugal a acenar 
com boas perspectivas para um empreendimento privado sob o controle 
estatal.

10

C36
O Governo Geral manteve-se na colônia brasileira como forma de permitir à 
Portugal o controle efetivo da colônia cujo território cresceu em dimensão, 
além de receber grande parte da produção econômica colonial.

10

C37
Os  sistemas  coloniais  implantados  no  Brasil  durante  a  dominação  dos 
portugueses  e  espanhóis  foram  fundamentais  para  o  desenvolvimento 
administrativo da colônia.

10

C38 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

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

Apresentar  os fatos históricos marcantes ocorridos no mundo, durante o século XVIII até a segunda década do 
século XIX, destacando  aqueles que influenciaram diretamente na formação do Estado Brasileiro.

  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
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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%)

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%)

Algumas 
ideias

C1 O Século XVIII  ficou conhecido como o século das revoluções, fruto das 
transformações ocorridas de cunho político, social e econômico.

15

C2 O desgaste e posteriormente a queda do Absolutismo, particularmente na França, 
abriu caminho para novas ideias como democracia, liberdade e cidadania. 10

C3
O movimento conhecido como Iluminismo contribuiu para o surgimento de 
novas ideias na Europa absolutista pois preconizava a importância da razão 
como base do conhecimento.

10

C4
As revoluções do século XVIII e as ideias do iluminismo contribuíram para o 
surgimento de fatos que influenciaram o processo de independência e a 
formação do estado brasileiro.

15

C5 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

C6

a)  O Despotismo Esclarecido (1740-1796), uma combinação de princípios 
iluministas com o poder monárquico centralizado, deu origem ao governo 
típico do século  XVIII  na  Europa.  Destaque para o Marquês  de Pombal 
(1750-1777)  em  Portugal.  Para  o  Brasil  tomou  medidas  administrativas 
importantes, entre as quais a expulsão do jesuítas da colônia.

15

C7

b) A Revolução Industrial    (1750)   iniciada na Inglaterra, a partir da segunda 
metade do século XVIII,  com o surgimento da manufatura e do trabalho 
assalariado,  transformou  completamente  a  estrutura  da  sociedade,  com 
reflexos para o comércio no Brasil-colônia.

20

C8

c) A Independência dos Estados Unidos da América (1776), rompendo com 
o  processo colonial  inglês  e  criando um tipo  de  regime político  novo:  a 
república com base na democracia representativa. Para o Brasil as ideias 
da  revolução  americano  serviram  de  referencial  ao  processo  de 
independência  que  estava  sendo  gestado  na  colônia  portuguesa  na 
América.

30

C9

d)  A Revolução  Francesa  ocorrida  em  1789,  a  partir  da  decadência  do 
absolutismo, do surgimento das ideias iluministas que reivindicavam o fim 
dos privilégios, a igualdade perante a lei, a liberdade de pensamento e de 
expressão. As ideias da Revolução tiveram repercussão no Brasil-colônia, 
motivando movimentos de cunho emancipatório  como foi  a Inconfidência 
Mineira de 1789, que teve como figura ímpar Tiradentes.

30
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C10

e)  O  período  Napoleônico  (1  7  99-1812)   que  na  Europa  surgiu  com  a 
emergência  de  Napoleão  Bonaparte  ao  trono  da  França.  O  domínio  do 
Império Napoleônico obrigou a Família Real portuguesa se transferir para o 
Brasil. Com isso a Colônia passou a desfrutar melhorias como uma certa 
autonomia  na  administração  pública,  com  a  abertura  dos  portos  e  a 
elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal (1816).

15

C11

f) O Congresso de Viena, em 1815, após a queda de Napoleão, teve como 
um dos assuntos a nova reestruturação da Europa. Portugal, por possuir 
mais de um reino participou dessa partilha e da criação da Santa Aliança. O 
Brasil por ter sido elevado à categoria de reino unido não passou por uma 
recolonização imposta pela Santa Aliança.

15

C12
g) A Independência das Colônias Espanholas, a partir de 1791 com o Haiti, 
serviu  de  exemplo  aos  brasileiros  que  já  buscavam  uma  maneira  de 
proclamar sua independência.

30

C13
h)  A campanha de Independência das Colônias espanholas, liderada por 
Simon Bolivar “O Libertador das Américas”, contribuiu para o processo de 
independência do Brasil.

15

C14

i) A Revolta Liberal do Porto em 1820 devolveu o governo aos portugueses. 
As cortes portuguesas exigiram o retorno de D. João VI para Portugal e 
estabeleceu medidas para manter o Brasil como colônia o que acelerou o 
processo de sua independência.

20

C15  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)

(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)
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(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

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


