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DPS
CP/ECEME – 2014

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

                
GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Comparar os hábitos alimentares das Regiões Norte e Sul do Brasil, concluindo  sobre os reflexos das inovações 
biotecnológicas, no campo da agricultura, para a oferta de alimentos no mercado nacional.

 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  o  l      v  i  m      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

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação).

Totalmente. 10
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente.
5

Empregou menos da metade dos referenciais 
corretamente.

2

Não empregou os referenciais  corretamente. 0

M11
Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Totalmente. 20
Atendimento em mais da metade das ideias. 10

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

M12

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito.

Totalmente. 30
Mais da metade das ideias com ligação. 15

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%)

M13 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

M14
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
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos). 15

 Aluno nº



2

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M16
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
M17 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

  2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias co nstantes do barema
    - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias  novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção,  caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas 
ideias serão atribuídos valores, no limite do estab elecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver 
menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Os  padrões de consumo alimentar das Regiões Norte e Sul do Brasil  sofrem 
modificações  com  a urbanização  e o aumento da produtividade  da agricultura, 
através da introdução de novas pesquisas no campo da biotecnologia.   

10

C2

O  Brasil  apresenta  grande  disparidade  no  nível  de  desenvolvimento  social  e 
econômico entre  suas  regiões.  Tal  fato  está  vinculado  a  um processo histórico-
geográfico  de  estruturação  da  sociedade  que  contribuiu  para  um  maior 
desenvolvimento  da  porção  Centro  Sul  do  país,  em  comparação  ao  Norte  e 
Nordeste.

10

C3
Conhecer o padrão de consumo alimentar de uma população torna-se essencial 
para o planejamento de políticas publicas de prevenção e controle de carências 
nutricionais em um país.

10

C4
Apesar do ritmo acelerado com que se processa a redução da desnutrição no 
Brasil, ainda não existe uma região onde se tenha completado a correção do 
déficit estatural de crianças menores de cinco anos.

10

C5

A biotecnologia pode ser definida como o conjunto de tecnologias que se utiliza de 
conhecimento sobre os processos  biológicos  dos seres vivos para a criação  de 
produtos  e  aprimoramento  das  características  animais  e  vegetais,  visando  o 
aumento da produção.

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%)

Ideias

a. Hábitos alimentares da Região Norte do Brasil

C7

Gastos  com alimentação fora  da  residência   –  A Região Norte  apresenta 
crescente índice de urbanização, o que vem contribuindo para o aumento dos gastos 
de  sua  população  economicamente  ativa  (PEA) com alimentação   fora  de  casa 
(cerca de 24% da renda familiar).

10

C8

Consumo  de  alimentos  e  Índice  de  Desenvolvimento  Hu mano  (IDH)  – Os 
estados da Região Norte concentram os piores  índices de IDH do Brasil, fato que 
repercute  negativamente no  padrão  de tratamento  e  na  seleção  do alimento 
consumido, principalmente nas zonas rurais.

15

C9

Riqueza nutricional dos alimentos consumidos  – A região Norte destaca-se pelo 
consumo geral de carnes, raízes e tubérculos,  configurando uma dieta de grande 
base em proteína e carboidratos. 10

C10

Participação na produção agrícola nacional – A Região Norte é a menor produtora 
brasileira de grãos com apenas 2,9% do total nacional. O arroz, o milho e a soja são 
os três principais produtos deste grupo, mas são em grande parte exportados e não 
têm tanta absorção pelo mercado interno.

10

C11

Número de refeições/dia (Dieta diária) –  O custo do alimento, devido ao elevado 
preço  do  frete  é alto  no Norte.  Além  disso,  a  região apresenta  uma  grande 
desigualdade entre os meios urbano e rural no tocante à renda e, por conseguinte, 
ao consumo de refeições diárias, não alcançando a população o padrão mínimo de 
três refeições dia.

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

Ideias
C12

Produção,  pesquisa  e  consumo  de  alimentos  transgêni cos  –  A 
Universidade da Amazônia é um grande centro de ensino e pesquisa na 
área de biotecnologia, possuindo uma variada flora que pode ser utilizada 
para  diminuir  o  déficit  de  alimentos  na  região.  Mas  grande  parte  da 
produção agrícola é exportada para o restante do Brasil e o exterior.

10

C13

Padrão de consumo de alimentos – A urbanização acelerada (73,53% da 
população) e a industrialização fez com que as população da Região Norte 
reproduza  o  padrão  nacional  que  é  o  de  consumir mais  “fast  food“  e 
alimentos modificados geneticamente.

15

C14

Produto Interno Bruto (PIB) per capita e consumo de  alimentos  –  O 
PIB per capita do Norte é atualmente de R$ 10. 695, 79, o segundo mais 
baixo do Brasil. Tal fato tem influencia na aquisição de alimentos de alta 
qualidade nutritiva. 

10

Conclusão Parcial

C15

A Região Norte apresenta grande disparidade entre o padrão de acesso a 
alimentos entre as áreas urbanas e rurais. A modernização da agricultura, 
associada às pesquisas na área de biotecnologia, não foi responsável pelo 
aumento da oferta de alimentos de boa base nutritiva que em geral  são 
exportados para os mercados para consumidores de outras áreas. 

10

b.Comparação dos hábitos alimentares da Região Sul com a Região 
Norte do Brasil

C16

Gastos com alimentação fora da residência   –  Em comparação com a 
Região  Norte,  a  Região  Sul  apresenta  atualmente  menores índices de 
crescimento urbano, porém  mais de  28% da renda familiar também é gasto 
em alimentação fora de casa.

10

C17

Consumo  de alimentos e  Índice de Desenvolvimento Hu mano (IDH)  – 
Em oposição à Região Norte, o Sul  do Brasil  ostenta alguns dos melhores 
IDH  do  Brasil,  possuindo  em  regra  geral  população  com  acesso  a 
informações sobre educação sanitária, sendo capazes de selecionar melhor 
seus alimentos.

15

C18

Riqueza  nutricional  dos  alimentos  consumidos  –  Com  algumas 
diferenças em relação ao Norte, destacam-se no Sul o consumo de carnes, 
leites e derivados, configurando uma dieta mais rica em proteínas de origem 
animal,  com baixa  taxa  de  desnutrição  da  população  infantil,  inclusive 
abaixo da média nacional.

10

C19

Participação na produção agrícola nacional  –  Em comparação ao Norte, 
a Região Sul já figura como a segunda maior produtora de grãos  para o 
Brasil   e  o  exterior,  possuindo  proporcionalmente  uma  boa oferta  dos 
produtos em seu mercado interno.

10

C20

Número de refeições/dia (Dieta diária) –  Em comparação ao Norte do 
Brasil, maior parte da população urbana e rural tem dieta de no mínimo três 
refeições diárias, com adequado número de calorias por pessoa, sendo os 
alimentos comparativamente mais baratos que no Norte.

10

C21

Produção,  pesquisa  e  consumo  de  alimentos  transgêni cos  –  Em 
comparação com a Região Norte, o Sul do Brasil possui larga tradição na 
pesquisa  e  na  produção  de  gêneros  agrícolas,  concentrando  o  maior 
percentual da produção de milho, soja e algodão transgênicos no país.

10

C22

Padrão de consumo de alimentos – Em comparação com a Região Norte, 
a Região Sul possui um espaço agrário bem estruturado,  mas o consumo 
cada  vez  maior de  milho  e  soja produzidos  com  o  uso  da  engenharia 
genética,  além  de  alimentos contendo  bactérias,  enzimas,  leveduras  e 
fungos  geneticamente  modificados  atuam  diretamente  nos  processos  de 
fermentação e preservação. 

10

C23
Produto Interno Bruto (PIB) per capita e consumo de  alimentos  –  Em 
comparação com o Norte,  o PIB  per  capita  do  Sul é atualmente  de  R$ 
19.324,64  sendo o  terceiro mais elevado do Brasil. 

10

Conclusão Parcial

C24 A Região Sul  apresenta  menor  disparidade entre  o padrão de acesso a 10
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alimentos que a Região Norte. A modernização da agricultura, associada às 
pesquisas na área de biotecnologia, resultou na formação de um grande 
cinturão agrícola com oferta de alimentos de boa base nutritiva que em geral 
são exportados para os mercados para consumidores de outras áreas. 

C25  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C26

As modificações nos padrões de consumo de alimentos nas Regiões Norte e Sul 
do  Brasil  são  fruto  de  processos  como  a  urbanização  e  o  aumento da 
produtividade da agricultura,  mas não necessariamente ocasionam a maior oferta 
de alimentos saudáveis para a população. 

15

C27

Por  exemplo,  há  diferenças  regionais  significativas  na  probabilidade  de 
consumo, na renda per capita e nos gastos com refeições entre o Norte e 
Sul do Brasil, mesmo com a relativa padronização oriunda do processo de 
urbanização e com o acelerado processo de modernização da agricultura 
ofertando novos produtos no mercado interno.

15

C28

Em síntese, o padrão alimentar  de ambas as Regiões, baseado  no consumo de 
carnes,  cereais,  feijões,  raízes  e   tubérculos  –  vem  sendo  substituído  por  uma 
alimentação  mais  rica  em  gorduras  e  açúcares  (“fast  food”  e  alimentos 
industrializados).  Essas  mudanças  nos  padrões  de  consumo  têm  colocado  a 
população de ambas as Regiões com maior risco para doenças crônicas. 

15

C29

Por  fim,  se  as pesquisas  biotecnológicas  contribuíram para  o aumento  geral  da 
produtividade  agrícola,  existe  ainda a  necessidade  de  mais  estudos  sobre  o 
consumo  alimentar,  principalmente  no  tocante  aos  organismos  geneticamente 
modificados (OGM). Sendo assim, as autoridades públicas brasileiras deveriam dar 
maior importância a essa questão, uma vez que existe uma relação estreita entre 
dieta alimentar e saúde da população.

15

C30  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, 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. 

0 (1)
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preposições, tempos verbais, pontuação.

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

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 10 (4)
E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

OBS: (1) Grau mínimo.  (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item 
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar  as  consequências  das  migrações  internas  no  Brasil,  a  partir  da  década  de  1960,  para  a  atual 
distribuição da população no território nacional.

  1. MÉTODO

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central. 2
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo 2

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

5

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2
M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da imposição 
da  servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa).

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5
Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M9 Identificação da coerência 
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 10
Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Citação e justificativa das 

ideias com  ligação de causa 
e efeito.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

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

Subtotal – MÉTODO 80

    2. CONHECIMENTO
TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) escores
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                  - 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 Brasil no século passado, era conhecido como um país rural. 5

C2 Em 1970, possuía aproximadamente 93 milhões de habitantes. Sendo 56% 
na área urbana e 44% na área rural.

5

C3
O Brasil  possui  hoje, aproximadamente, 201 milhões de habitantes, com 
85% dos brasileiros vivendo em áreas urbanas, mas com baixa densidade 
demográfica, apenas 23,6 hab/km².

5

C4 No Brasil  a  distribuição da população pelas  regiões Norte (N),  Nordeste 
(NE), Sudeste (SE), Centro-Oeste (C0) e Sul( S) é muito irregular. 

5

C5
As  migrações  internas  no  Brasil  determinaram  a  ocupação  do  território 
nacional. No começo do século XXI, a região Centro-Oeste, por causa do 
agronegócio, foi a região que mais recebeu imigrante.

10

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

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

Ideias

C7

A concentração demográfica na Região Sudeste.  O processo foi o resultado dos 
fatores de atração surgidos com a urbanização acelerada do Rio de Janeiro e São 
Paulo. Como consequência pode-se citar os atuais problemas com o transporte, a 
segurança e a saúde nas grandes áreas metropolitanas.

20

C8

A diminuição da população rural no Brasil.  O Brasil, a partir da década 
de  1960,  deixou  progressivamente  de  ser  um  pais  agrário-exportador  e 
tornou-se  um  país  urbano-industrial.  Como  consequência  ocorreu  uma 
diminuição da população economicamente ativa no campo.

20

C9

A expansão da fronteira  agrícola  para a Amazônia.  A população da região N 
saltou de 3.6 milhões de habitantes em 1970 para 5,8 milhões em 1980 e para 10 
milhões em 1990. Como consequência  registrou-se o elevado desmatamento no 
Estado de Rondônia e a explosão populacional no Estado de Roraima, passando de 
29 mil habitantes, em 1960, para 216 mil em 1990.

25

C10

A  concentração  da  migração  na  Região  Centro-Oeste  d urante  as 
décadas de 1960 e 1970.  A região CO apresentou o maior crescimento 
populacional da década. Em 10 anos cresceu 152%. Tal situação contribuiu 
para o atual desenvolvimento da área.

20

C11

O crescimento absoluto  e  relativo da população urba na. As  cidades 
médias e grandes se tornaram o destino de muitos migrantes oriundas do 
campo. Como consequência pode se registar o fenômeno conhecido como 
“inchaço urbano”.  

20

C12 A ocupação  de Brasília.   A construção de Brasília  deu continuidade a 
marcha para a região  CO, propiciando o crescimento de Cuiabá e Goiânia.

20

C13
A migração de retorno: A tendência de retorno as áreas de origem é uma 
consequência do  saturamento das grandes cidades e do  surgimento  de 
novas oportunidades nos municípios de médio e pequeno porte. 

20

C14

Queda da migração para o Sudeste.  A queda do movimento migratório 
interno em direção à região SE, motivada pela oferta de incentivos fiscais 
das  outras  regiões.  Como  consequência  registramos,por  exemplo,  a 
diminuição diminuição do crescimento da população do município de São 
Paulo.

20

C15
A desigual distribuição da população brasileira no território. A região N 
possui 4,4 hab/km²; a região NE 35,9 hab/km²,  A região SE 91,4 hab/km², a 
região CO 9,3 hab/km² e a região S 49,9 hab/km².

20

C16

O crescimento  da  população  nas  cidades  médias.  As indústrias  dos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro migraram para o 
interior, aumentando a população das cidades médias. Como consequência 
podemos citar a desconcentração populacional das grandes cidades.

25

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240
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  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)

(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) 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
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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).


