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DPS
CP/ECEME – 2014

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO – FAC
2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
                                                

HISTÓRIA

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

Analisar  a atuação da Rússia, dos Estados Unidos da América e da China, na Ásia Central, de 2001 aos dias 
atuais.

  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

 Aluno nº
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Subtotal – MÉTODO 180

  2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias con stantes do barema
 - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias no vas*

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Algumas 
ideias

C1 Ásia Central,  foco dos interesses estratégicos dos EUA, China e Rússia, 
em especial nos campos econômico, político e militar.

20

C2 A região é conhecida por ser um ponto de intercâmbio de diversos povos, 
vizinha de potências como China e Rússia, além do Irã.

10

C3 As grandes reservas energéticas da região, especialmente petróleo e gás. 10

C4 A instabilidade política dos países centro-asiáticos: ditaduras, guerras civis 
e a atuação de movimentos radicais islâmicos.

10

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. Rússia na Ásia Central.

C6
A presença  militar  russa  em  diversos  países  da  região:   Quirguistão, 
Tajiquistão  e  no  Uzbequistão  e  o  tratado  de  defesa  bilateral  com  o 
Cazaquistão.

10

C7
A proximidade física da Rússia, que possui fronteiras com diversos países 
da  região  e  a  presença  de  grandes  contingentes  militares  russos  na 
fronteira centro-asiática. 

5

C8

As  organizações  multilaterais  pós-soviéticas:  Comunidade  dos  Estados 
Independentes (CEI) e a Comunidade Econômica Eurasiática (CEE) como 
maneiras  da  Rússia  manter  controle  e  influência  sobre  a  economia  e 
segurança dos Estados da região.

5

C9
Os  investimentos  russos  na  infraestrutura  dos  países  e  as  normas 
flexíveis da CEE, menos exigentes que o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e os EUA.

5

C10 A influência russa sobre o setor  de energia dos países centro-asiáticos, 
visando impedir a relação direta destes com os EUA e União Europeia.

5

C11 O apoio  de  Moscou aos  sistemas  políticos  ditatoriais  da  região,  com o 
estabelecimento de laços diretos com os líderes da região.

5

C12 A “política dúbia” da Rússia para a região: apoio a governos e movimentos 
muitas vezes rivais entre si.

5

Conclusão Parcial

C13 A Rússia e a luta para manter-se hegemônica na região. 15

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. EUA e Ásia Central
C15 Os ataques de 11 de Setembro de 2001 e a invasão do Afeganistão. 10

C16 A  implantação  de  bases  militares  dos  EUA  nos  países  da  região: 
Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão.

5

C17
O fornecimento de material militar e treinamento americano para as forças 
militares  dos  Estados  centro-asiáticos  no  contexto  da  “Guerra  contra  o 
Terrorismo” e o combate ao Talibã no Afeganistão.

5

C18 A presença de forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 
na região.

5

C19

Os investimentos econômicos dos EUA na região e o estímulo à construção 
de gasodutos como o “BTC” (Baku-Tbilisi-Ceyhan) e o “BTE” (Baku-Tbilisi-
Erzurum), diminuindo a influência russa na região e escoando o gás e o 
petróleo da região direto para o Ocidente.

5

C20 A política dos EUA de “contenção” da Rússia com apoio da União Europeia, 
que visa diminuir a dependência dos russos principalmente quanto ao gás.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

C21
Os tratados bilaterais dos EUA com os Estados da região, visando colocá-
los  sob  a  influência  americana,  contendo  os  movimentos  russos  e 
chineses.

5

C22 A aliança com o Paquistão e a estratégia de isolamento do Irã. 5

Conclusão Parcial
C23 A projeção dos EUA na Ásia Central. 15

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

c. China e Ásia Central

C25
A necessidade de suprimentos de recursos naturais e energéticos para manter o 
crescimento econômico e as fartas reservas da Ásia Central como foco de interesse 
da China na região.

10

C26

A Organização para Cooperação de Shangai  (OCS),  fundada pela China,  tendo 
como membros os Estados centro-asiáticos e a Rússia:  iniciativa  no campo da 
segurança  e  luta  contra  o  terrorismo,  mas  também  estabeleceu  parceiras 
comerciais entre os países-membros.

5

C27

A OCS,  bloco  energético  e  financeiro  como  forma  de  oposição  econômica  a 
presença dos EUA na Ásia Central, construindo oleodutos e obtendo contratos de 
exploração dos recursos  naturais  que suprem as demandas de seus membros, 
especialmente as chinesas.

5

C28
A não-interferência  de  Pequim  nos  assuntos  internos  (como  sistema  político  e 
direitos humanos) dos Estados centro-asiáticos, em contraponto com as tendências 
“democratizantes” dos EUA.

5

C29 A aproximação da China com o Irã  e  outros regimes politicamente fechados da 
região por meio de acordos bilaterais. 5

C30
O financiamento chinês ao combate dos movimentos islâmicos fundamentalistas e 
terroristas  da  Ásia  Central  para  evitar  que  estes  tenham  contato  com  os 
separatistas da etnia uigur na província de Xinjiang, também islâmicos. 

5

C31 A construção de gasodutos e oleodutos visando levar o petróleo e o gás do Mar 
Cáspio para a China, por via da província de Xinjiang. 5

C32 A presença  cada  vez  maior  de  investidores  chineses  na  região,  com vultuosas 
quantias sendo investidas nos Estados centro-asiáticos. 5

C33 O temor de uma expansão territorial chinesa, face a enormidade da população da 
China em contraponto as esparsas populações dos países da Ásia Central. 5

Conclusão Parcial
C34 A ascensão da China na Ásia Central. 15

C35 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

C36
O novo “Grande Jogo”:  a disputa entre EUA, Rússia e China pela Ásia 
Central, as crises e as possibilidades de conflitos entre as potências.

25

C37 A questão dos recursos naturais da região e seu potencial econômico. 25

C38 A instabilidade  política  (movimentos  terroristas,  ditaduras  e  guerras)  da 
região e a ação das potências.

20

C39 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)
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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.

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 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Caracterizar  a política externa brasileira durante a Segunda República (1945-1964). 

    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



5

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 Segunda República no Brasil (1945-1964): retorno a democracia após a 
ditadura do Estado Novo (1937-1945).

20

C2 O advento da Guerra Fria no pós-Segunda Guerra Mundial. 10

C3 A busca do Brasil por uma política externa diferenciada no período. 10

C4 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%)

Algumas
ideias

C5 O alinhamento com os Estados Unidos da América (EUA) no pós-guerra e 
durante o Governo Dutra (1946-1951).

10

C6 O Segundo Governo Vargas (1951-1954) e a mudança de diretriz da política 
externa brasileira: facilitar o desenvolvimento econômico do País.

20

C7 A  “cooperação  sem  subserviência”  com  os  EUA  durante  o  Segundo 
Governo Vargas e o Acordo Militar Brasil-EUA de 1952.

20

C8 O  alinhamento  automático  com  os  EUA durante  o  Governo  Café  Filho 
(1954-1955).

10

C9 O  Governo  Juscelino  Kubitschek(JK)(1956-1961)  e  a  busca  por  uma 
autonomia em relação aos EUA na política externa.

20

C10
O incentivo  à  entrada  de  capital  estrangeiro  no  País  desde  o  Governo 
Dutra,  reforçado  por  JK,  usando  a  política  externa  como  impulso  ao 
desenvolvimento nacional.

20

C11 O  alinhamento  do  Brasil  aos  países  do  bloco  ocidental  nas  primeiras 
décadas da Guerra Fria e a consequente oposição ao comunismo.

10

C12 O envio de tropas brasileiras para a Força de Paz da ONU em Suez, em 
1956, com a presença brasileira até o fim da missão em 1967.

20

C13 A crise das relações dos EUA com a América Latina e a proposta brasileira 
de criação da Operação Pan-Americana (OPA).

20

C14
A  iniciativa  brasileira  acabou  reforçando  o  papel  da  Organização  dos 
Estados Americanos (OEA), criando o “Comitê dos 21” onde se formulariam 
políticas de integração econômica entre as nações do continente.

10

C15
A criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 1960, 
como resultado da ação da política externa brasileira em favor de uma ação 
pan-americana.

10

C16 A dificuldade na relação com os EUA e a busca de uma Política Externa 
Independente após a ruptura entre o Brasil e o FMI em 1959.

10

C17 A  Política  Externa  Independente  e  a  busca  de  uma  maior  inserção 
internacional do Brasil.

20

C18 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

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).


