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DPS
CP/ECEME – 2014

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
        1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

                                                

HISTÓRIA

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

Estudar a relação entre colônia e metrópole nos processos coloniais nas Américas Espanhola e Portuguesa (1500 -1800).

 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 nº



2

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 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 Nos  processos  coloniais,  estabelecidos  por  Espanha  e  Portugal  na 
América, a relação entre Metrópole e Colônia ocorreu de forma distinta.

5

C2
Com a expansão marítima ibérica o Novo Mundo (América) foi repartido 
entre  Portugal  e  Espanha  com  a  assinatura  do  Tratado  de  Tordesilhas 
(1494).

5

C3
O período  pré-colonial  na  América  portuguesa  (1500-1530)  foi  marcado 
pela exploração do litoral.  A expedição mais  importante foi  a  de Martim 
Afonso de Souza em 1530.

5

C4   A criação do “Conselho das Índias”, em 1525, pelo Rei Carlos V, deu início 
ao processo de colonização espanhola na América.

10

C5
 O processo de colonização, nas Américas Espanhola e Portuguesa, tinha 
como objetivo o enriquecimento da Metrópole e a atividade missionária da 
Igreja Católica.

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%)

Algumas ideias

a. Relação entre a colônia e a metrópole  no proces so Colonial Espanhol 

C7 Os órgãos executivos da autoridade real, com relação à administração das 
colônias, foram a “Casa de Contratação” e o “Conselho das Índias”.

10

C8
Em 1544 foi  instituída  a  autoridade do Vice-Rei  como representante  da 
Coroa  Espanhola  nas  colônias.  Era  assessorado  por  Conselhos 
denominados “Audiências”.

10

C9 A supervisão econômica das colônias  era responsabilidade da “Casa de 
Contratação", atendendo aos interesses mercantis da Metrópole.

10

C10
As contribuições a que estavam sujeitas as colônias compunham o “Quinto 
Real”.  A  Metrópole  cobrava  a  quinta  parte  de  certos  produtos, 
particularmente os minerais como a prata.

10

C11
O trabalho compulsório dos nativos,  particularmente nas minas de prata, 
transformou-se num processo de escravidão. Três tipos de trabalho foram 
instituídos: a “Encomienda”, a “Mita” e o “Repartimiento”.

10

C12 No século  XVII,  o  governo  espanhol  instituiu  o  “Asiento”,  contratos  que 
possibilitavam as empresas adquirirem escravos negros.

10

C13
Os  “criollos”,  espanhóis  nascidos  nas  colônias,  constituíam  a  elite 
dominante,  desfrutavam  de  grande  prestígio  social  e  apresentavam-se 
como nobres.

10

C14

Os  mestiços,  consequência  de  uniões  legais  e  ilegais  de  europeus  e  seus 
descentes, compunham uma classe social  cuja importância foi  realizar a ligação 
entre a nobreza criolla e a classe mais inferior dos índios. Posteriormente, com a 
incorporação de escravos negros essa mestiçagem ampliou-se.

10

C15
O monopólio estabelecido pela Metrópole obrigava que o comércio com as 
colônias, particularmente da prata, fosse feito em regime de “Porto Único”, 
para o efetivo controle do mercado colonial.

10

Conclusão Parcial

C16

O  processo  de  colonização  espanhola  buscou  manter  os  nativos  sob  controle 
utilizando formas de servidão e trabalho escravo para conseguir desenvolvimento 
econômico da Coroa Espanhola, a partir da exploração comercial, com a extração 
de minérios, particularmente a prata, das minas do Potosi.

15



3

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

Algumas ideias

C17  Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Relação entre a colônia e a metrópole  no  proce sso Colonial Português

C18
A  criação  de  Feitorias  no  litoral  brasileiro  foi  a  primeira  tentativa  de 
povoamento  da  colônia  pelos  portugueses.  Esse  processo  facilitou  o 
comércio de pau-brasil com a Metrópole.

5

C19
A Coroa portuguesa instituiu, a partir de 1530, o Sistema de Capitanias Hereditárias, 
a exemplo do que foi feito na África, com o intuito de desenvolver o povoamento 
colonial e o controle efetivo da América portuguesa.

10

C20
O  Monopólio  comercial  estabelecido  pela  Coroa  Portuguesa  no  Brasil 
facilitou o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o aparecimento 
dos “engenhos” nas fazendas produtoras.

5

C21

A divisão da colônia em capitanias revelou-se um processo de pouca viabilidade. A 
Metrópole portuguesa instituiu o “Governo Geral” com a finalidade de estabelecer o 
poder central  no Brasil,  o  que foi  realizado a partir  de 1549 com a chegada do 
primeiro Governador, Tomé de Souza, à Bahia.

10

C22
O  Governo  Geral  foi  fundamental  para  impulsionar  o  comércio  e  a 
administração nas capitanias, manter a integridade do território e efetivar o 
controle da Metrópole sobre a colônia. 

10

C23

Durante  o  período  da  União  Ibérica  (1580-1640),  o  Brasil  ficou  sob 
administração espanhola que não criou grandes modificações na condução 
administrativa e comercial da colônia, mesmo com a presença holandesa 
no   Nordeste da colônia (região açucareira).

10

C24
Com a “Restauração”,  em 1640, Portugal criou o “Conselho Ultramarino” 
com objetivo centralizador político-econômico. O Conselho foi um órgão de 
centralização das relações entre colônia e metrópole

10

C25
Com o término do domínio espanhol o território explorado além da linha de 
Tordesilhas foi  incorporado às terras da colônia e garantido por tratados 
entre Portugal e Espanha, como o de Madri de 1750.

10

C26

Com a descoberta de ouro e diamantes na região das Minas Gerais, a partir 
do século XVIII, a Coroa Portuguesa manteve controle mais cerrado sobre 
a produção mineral, seu transporte e comercialização. A extração do ouro 
incentivou a importação maciça de escravos africanos.

10

C27
Na administração do Marquês do Pombal  (1750-1777),  como medida de 
melhor  estabelecer  o  controle  da  colônia,  foi  transferida  a  capital  de 
Salvador para a cidade do Rio de Janeiro.

10

Conclusão Parcial

C28

O processo de colonização portuguesa adotou medidas e processos para 
manter o efetivo controle  colonial  visando a exclusividade comercial com a 
Metrópole, gerando na colônia o desenvolvimento do comércio do ouro, de 
diamantes e de monoculturas como a do açúcar.

15

C29  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%)

Algumas ideias

C30
A relação entre metrópole e colônia nas Américas Espanhola e Portuguesa 
ficou caracterizada pelo exclusivo comercial desenvolvido pelas metrópoles 
e o controle exercido de forma centralizada.

5

C31 O sistema administrativo  colonial  espanhol  baseava-se,  essencialmente, 
em um absoluto poder da Coroa espanhola.

5

C32
No  processo  colonial  espanhol  deve-se  considerar  a  influência  de  três 
elementos da divisão político-administrativa adotada: O “Vice-Reinado”, a 
“Audiência” e a “Capitania Geral”.

10

C33 Durante o período colonial no Brasil a relação com Portugal foi marcada por 
excessos e abusos de uma política fiscal rígida e opressiva. 

5

C34
O Sistema colonial mercantilista, implantado no Brasil, caracterizou-se por 
uma dupla dominação: pelo capital mercantil e pelo estado Metropolitano 
que controlava a administração. 15

C35
O desenvolvimento econômico que caminhou em sentido inverso na colônia 
portuguesa em relação à espanhola pode explicar o motivo da preservação 
da integridade territorial da primeira e a fragmentação da segunda.

20
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C36  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. 
   

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 6,0 0) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4 ,0)

Caracterizar as relações entre a África e a América Portuguesa, do século XVI ao XIX.

  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 partir da chegada de navegadores portugueses ao litoral brasileiro, no ano 
de 1500, as relações entre a África e a América Portuguesa tornaram-se 
efetivas, com o início do tráfico de escravos africanos.

5

C2
A conquista de Ceuta, pelos portugueses (1415), foi um grande passo para 
a ocupação de vastas áreas do litoral Oeste da África e o início de várias 
expedições marítimas até as Índias e ao Brasil.

5

C3

Portugal  desenvolveu  no  século  XV  ascendente  atividade  econômica 
estruturada na exploração do ouro, na produção do açúcar e no tráfico de 
escravos  negros,  englobando  as  ilhas  Atlânticas  e  os  portos  da  África 
Ocidental.

5

C4 O comércio de negros se expandiu para Portugal e posteriormente para o 
Brasil onde foi empregado nos engenhos para a produção de açúcar.

5

C5
Ao estabelecer Feitorias no litoral brasileiro, a exemplo do que foi feito no 
litoral  africano,  os  portugueses  deram  início  ao  comércio  de  escravos 
negros para a nova colônia portuguesa.

5

C6 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

C7
A partir do estabelecimento do Sistema de Capitanias Hereditárias (1530), 
os portugueses foram os responsáveis pelo intenso comércio de escravos, 
da África para o Brasil.

15

C8

Para o cultivo da matéria-prima e a produção do açúcar, a introdução de 
africanos  no  Brasil  Colônia  foi  um  imperativo  de  ordem  econômica.  O 
escravo negro foi utilizado gradativamente, para o desenvolvimento agrícola, 
com mão de obra.

15

C9
A característica  principal  da  relação  entre  Brasil  e  África  foi  calcada  no 
comércio de escravos, a partir  de 1541. O primeiro contrato conhecido é 
datado em 1583.

15

C10
Os  escravos  negros  vindos  da  África  pertenciam  a  três  grupamentos 
principais:  Sudaneses,  Bantus  e  Malês.  Eram  comercializados, 
principalmente, nos portos de Salvador e Rio de Janeiro.

15

C11
O comércio de escravos tornou-se altamente vantajoso para portugueses e 
brasileiros. Entre 1580 e 1590 existiam perto de 10.000 escravos no Brasil. 
Esse número cresceu para cerca de 500.000 no século XVII.

20

C12

No século XVIII, com a descoberta e a exploração de ouro e diamante, na 
região  das  Minas  Gerais,  o  escravo  africano  teve  um  papel  de  grande 
importância. Supria a mão de obra nas lavras e no comércio de produtos e 
gêneros para os mineradores.

20

C13
O africano adaptou-se  bem no Brasil.  Por  isso  sua influência  na  cultura 
brasileira foi importante, pois seus traços permanecem presentes até os dias 
atuais.

20

C14
Por ocasião da expulsão dos holandeses do Brasil, partiu do porto do Rio de 
Janeiro uma expedição comandada por Salvador Correia de Sá e Benevides 
para libertar a cidade de São Paulo de Luanda, na região de Angola.

20

C15 O tráfico de escravos para o Brasil tornou-se o eixo estruturador do sistema 
colonial mercantilista português, em substituição à política indigenista.

20

C16
O escravismo passou a  fazer  parte  do  sistema colonial.  O  tráfico  atuou 
como um elemento unificador e organizador da produção açucareira, dando-
lhe contorno definitivo de plantation.

20

C17

Os escravos africanos que conseguiram fugir da escravidão, principalmente, 
a partir  do século XVIII,  internaram-se no território  brasileiro,  construindo 
aglomerações  conhecidas  como  Quilombos,  nos  quais  mantiveram  e 
preservaram a cultura e os hábitos africanos. 

15

C18

O escravismo colonial, tal como se estruturou no Brasil, a partir do comércio 
intenso de escravos africanos, tornou-se a forma clássica de organização do 
trabalho escravo na América, sendo posteriormente implantado nas Antilhas 
pelos espanhóis, franceses, holandeses e ingleses, e também nas colônias 
do Sul do atua Estados Unidos da América.

20

C19 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. 
   

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. 
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) Retirar 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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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2014

MÉTODO E CONHECIMENTO
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu ideias  sem ligação de  causa e efeito  com o 
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa 
(impessoalidade). 22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme 
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de 
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução de 
questões  preconizada  na  publicação  método  e  nas 
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão 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).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não  atentou  que  na  questão  do  ND COMPREENSÂO 
NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, exceto quando 
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do 
desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu introdução contendo poucas ideias consideradas 
válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o 
desenvolvimento. 32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira 
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo 
a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira 
inapropriada.

40
Redigiu frase/parágrafo confuso e de difícil compreensão.

50
Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o 
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não  colocou  entre  aspas  palavras  em  idioma 
estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

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


