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                         DPS
                      CP/ECEME - 2014

                          FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
                       2ªAVALIAÇÃO SOMATIVA

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  a situação atual do saneamento básico urbano e rural do Brasil,  concluindo  sobre as medidas do 
governo para a melhoria dos serviços destinados a população brasileira.
    

 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      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 da síntese 

coeren te  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) 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

 Introdução  
(10% a 15%) 
Algumas ideias

C1

Saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
de  resíduos  sólidos  e  drenagem  de  águas  pluviais  urbanas.(Lei 
nº11445/2007).

10

C2 No Brasil cerca de 11% das residências não tem acesso a água potável 10

C3 50% da população brasileira não tem coleta regular de lixo doméstico. 10

C4  A coleta de esgoto abrange apenas cerca de 48% da população brasileira. 10

C5 Em 2012, 37% dos domicílios brasileiros despejavam o esgoto a céu aberto. 10

C6 Por  lei,  a  gestão  de  resíduos  sólidos  é  de  responsabilidade  do  poder 
municipal.

5

C7  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.Saneamento básico nas áreas urbanas:

C8
O Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) apresentou no 
último ano, déficit no abastecimento de água canalizada, totalizando cerca 
de 3,7 milhões de domicílios não atendidos por rede geral.

10

C9 Cerca de 7,5 milhões de domicílios urbanos não estão ligados às redes 
coletoras de esgotos ou fossas sépticas.

10

C10 Apenas  cerca  de  40% do  esgoto  produzido  no  país  é  coletado e  deste 
volume, apenas 60% recebe algum tipo de tratamento.

10

C11 Cerca  de  2,2  milhões  de  residências  não  se  encontram  atendidas  por 
serviços de coleta de lixo.

10

C12 90% dos  municípios  brasileiros  coletam o  lixo  de  resíduos  sólidos,  mas 
apenas 30% deste tem destino final adequado.

10

Conclusão Parcial

C13 A periferia  dos  centros  urbanos  apresentam  uma  alta  taxa  de  falta  de 
saneamento básico. 

10

C14
As precárias condições de saneamento básico nas periferias dos grandes 
centros urbanos, agravados pelo adensamento populacional, favorecem a 
rápida proliferação de vetores de doenças.

10

b.Saneamento básico nas áreas rurais:

C15  Apenas 37% da população brasileira que vive em áreas rurais tem acesso 
a saneamento.

10

C16  Cerca de 58% dos habitantes de regiões rurais têm acesso a fontes de 
água  potável.

10

C17  Em  diversas  áreas  rurais  o  abastecimento  de  água  é  feito  através  da 
utilização de poços, cacimbas e lagos.

10

C18  A rede de esgotos é precária ou inexistente, facilitando a contaminação e 
disseminação de várias doenças.

10

C19  A coleta  de  lixo,  por  vezes,  é  irregular  e  normalmente  inadequada  na 
grande maioria das áreas favorecendo à propagação de doenças.

10

Conclusão Parcial
C20  As precárias condições de saneamento básico nas áreas rurais do país 

favorecem  o  aparecimento  de  doenças  e  possibilita  a  ocorrência  de 
epidemias.

10
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C21  A  falta  de  sistema  de  drenagem  favorece  o  aparecimento  de  insetos 
transmissores de doenças.

10

C22  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

C23
Implantação do Programa de Saneamento Básico, que tem como objetivo apoiar 
técnica  e  financeiramente  os  estados  e  municípios  nas  ações  de  saneamento 
básico. 

15

C24

Implantação  do  Programa  Saneamento  é  Vida,  que  visa  ampliar  a  cobertura  e 
melhorar  a  qualidade  de  serviços  de  saneamento  básico  prestados  pelas 
concessionárias públicas e privadas, nas áreas urbanas dos Estados  Municípios do 
País.

15

C25
Implantação do Programa Brasil  Joga Limpo, que é o programa do Ministério do 
Meio  Ambiente,  com  foco  na  questão  ambiental  sobre  os   resíduos  sólidos, 
fomentando projetos de coleta seletiva, gestão integrada  saneamento ambiental.

15

C26
Implantação do Programa de Educação Sanitária  Familiar,  que orienta  a 
população  dos  agentes  do  Ministério  da  Saúde  a  obter  mudanças  nas 
condições sanitárias.

15

C27
Em 2010, o governo federal instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), na qual estabelece que 2014 seja o prazo final para as prefeituras 
erradicarem os lixões.

15

C28 Atualmente  está  em  vigor  o  Plano  Nacional  de  Saneamento  Básico 
atribuindo responsabilidades nas esferas federal, estadual e municipal.

15

C29

A implantação dos programas de governo, a conscientização da população 
sobre o melhor consumo de água e a preocupação com a manutenção da 
limpeza pública causarão uma melhoria do  quadro  atual  de saneamento 
básico no Brasil.

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)
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(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)

 
Justificar  a distribuição da matriz energética brasileira,  destacando  a atual perspectiva de aumento do custo de 

energia elétrica para o mercado interno.

 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 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
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 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 Brasil  possui  a  matriz  energética  mais  renovável  do  mundo 
industrializado com aproximadamente 45% de sua produção proveniente 
de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias 
eólica e solar. Porém, a atual conjuntura indica que precisa aumentar sua 
produção de energia elétrica a fim de que possa crescer economicamente 
de forma sustentável nos próximos anos.

C2

A matriz energética é um conjunto de fontes de energia ofertadas num país. 
A matriz brasileira pode ser dividida em fontes renováveis e não-renováveis. 
Cabe frisar que quase metade da energia consumida no Brasil é renovável, 
ou  seja,  proveniente  de  recursos  capazes  de  se  refazer  em  um  curto 
período de tempo.

C3

A partir da década de 1960, o Brasil assistiu ao crescimento populacional e 
econômico,  ao  aumento  do  consumo  de  produtos  industrializados  e  a 
expansão das áreas urbanas e agrícolas. Por isso, novos investimentos 
realizados na infraestrutura de energia serão fundamentais para sustentar 
o futuro crescimento socioeconômico e garantir o fornecimento contínuo de 
energia para diversos setores (indústria, serviços e comércio, residências, 
etc).

C4
O consumo de hidreletricidade é responsável  pela geração de mais de 
75% da eletricidade do País. Vale lembrar que nesse quesito, em relação 
ao total da matriz energética mundial, o Brasil só perde para a China.

C5
A seguir  será  justificada a  distribuição  da  matriz  energética  brasileira, 
destacando  a atual perspectiva de aumento do custo de energia elétrica 
para o mercado interno.

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%)

Algumas
ideias

C7

O uso de carvão e derivados  –  As usinas termelétricas consomem 85% do 
carvão  produzido no país.  As  maiores  reservas  dessa  fonte  estão  no  Rio 
Grande do Sul (90%). Além de gerar um volume insuficiente para o consumo 
interno,  a  dependência  do  carvão  de  origem  externa  é  grande  no  Brasil, 
alcançando cerca de 70% do necessário, encarecendo a produção de energia 
elétrica.

C8

O uso de  petróleo e derivados – São responsáveis por aproximadamente 38% 
da oferta interna de energia no Brasil. Contudo, a dependência externa de petróleo 
vem diminuindo nos últimos 10 anos, dentre outras fatores, pela alta produtividade 
da  Bacia  de  Campos(RJ).  Há  uma  tendência  de  aumento  da  oferta  fruto  das 
recentes descobertas na camada pré-sal, especialmente na Bacia de Santos (SP). 
Trata-se de um insumo caro para a produção de eletricidade.

C9

Fonte  hidráulica –  Trata-se  da  obtenção  de  energia  elétrica  através  do 
aproveitamento  do  potencial  hidráulico  de  um  rio.   As  usinas  hidrelétricas 
respondem  por aproximadamente  75% da oferta de energia elétrica no Brasil, 
constituindo-se na maior fonte produtora de eletricidade no país.

C10

Sustentabilidade  e  novos  investimentos  em  energia  e létrica  –  As 
questões  de  natureza  ambiental  e  judicial  são  grandes  entraves  para  a 
expansão hidrelétrica do país, principalmente devido à dificuldade de se obter 
o licenciamento ambiental, provocadas por questionamentos na justiça, ações 
e liminares. Tal fato dificulta o aumento da produtividade de energia diante do 
crescimento econômico e da ampliação da oferta de empregos.

C11 Uso da  biomassa –  É o tipo de fonte obtida através da queima da biomassa 
(bagaço da cana de açúcar).  Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), as termelétricas movidas a biogás são mais fáceis de se instalar nas 
proximidades dos centros de consumo de suprimento, barateando a geração de 
energia elétrica.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12

Fonte de energia nuclear  –  Energia nuclear, também chamada de energia 
atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido. 
Utiliza  a divisão do átomo de metais  pesados,  como o urânio  e o  plutônio. 
Atualmente, participa com aproximadamente 2,5% da matriz de energia elétrica 
nacional, sendo insuficiente para atender à crescente demanda nacional.

C13

Fonte de energia eólica – Obtida do vento ao girar as pás de um cata-vento. É 
uma fonte renovável  que abastece locais  aonde a rede elétrica comum  tem 
custos maiores de transmissão, sendo no Brasil concentrada no Nordeste, no 
Vale do Jequitinhonha (MG) e no Município de Osório (RS). 

C14

Fonte de energia  solar  – Fonte inesgotável de energia  que é captada sob a 
forma  de  luz  visível  de  raios  infravermelhos  e  de  raios  ultravioleta.  Utiliza 
equipamentos de baixa manutenção  a fim de transformar energia térmica em 
elétrica.   Abastece locais aonde a rede elétrica comum não chega, sendo restrita 
ao uso de aquecedores solares em cidades do interior e na zona rural.

C15

Fonte termeletricidade convencional  –  Gera eletricidade a partir da energia 
proveniente da queima de combustíveis renováveis  (biocombustíveis) ou não 
renováveis  (carvão  mineral,  gás  natural  e  petróleo).  Elas  podem  ser 
desvantajosas se usadas em larga escala, devido ao alto preço do combustível 
fóssil e aos impactos ambientais causados pela poluição do ar.

C16

Gás  natural  –  É o  tipo  de  combustível  mais  utilizado  nas  termelétricas 
brasileiras.  As termelétricas movidas por  gás localizam-se em locais  onde já 
existem gasodutos em operação ou estão perto de reservas – o que favorece o 
acesso ao suprimento e torna viável a produção de energia elétrica localmente.

C17

Energia das Marés  – A água do mar é usada para produzir a energia elétrica. 
Depende, para tanto, do nível das marés. É uma fonte de energia constante para 
cidades costeiras, ainda em fase de experimentação no Brasil, por isso incapaz 
de atender às demandas nacionais.

C18 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)

(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)
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(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).


