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  DPS
CP/ECEME – 2015

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO

  

HISTÓRIA
                                                 

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

Analisar  os conflitos internos que surgiram durante o Período Regencial do Brasil (1831-1840) e as revoltas 
ocorridas no Segundo Reinado (1840-1889).

 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

Identificação da 
coerência das ideias com 

o objeto.

Totalmente. 25
Atendimento em mais da metade das ideias. 15

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

M11

Análise das ideias com 
ligação de causa e 

efeito.

Totalmente. 35
Mais da metade das ideias com ligação. 20

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M12 Retomada da ideia central(sob novo enfoque). 5

M13
Elaboração da síntese 

coerente com
 as conclusões parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 10
Parcialmente com as ideias essenciais. 5

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

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

M15
Conclusão baseada 

nos aspectos 
desenvolvidos (lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.

10

Na conclusão, mais da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 5

Na conclusão, menos da metade das ideias 
tem suporte na introdução ou no 

desenvolvimento.
2

Ideias sem suporte. 0

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

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

- 300 (trezentos) 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 O Período Regencial.teve seu início face à abdicação de D. Pedro I, em 
1831, e a pouca idade de seu herdeiro D. Pedro de Alcântara.

10

C2
O Período das Regências, previsto na Constituição de 1824, durou de 1831 
até 1840 (maioridade de D. Pedro II), e foi composto por duas Regências 
Trinas e duas Unas.

10

C3 Durante o Período Regencial ocorreram algumas revoltas internas . 5

C4 O Segundo  Reinado  (1840-1889)  caracterizou  a  consolidação  do  Brasil 
como Nação.

10

C5 Na primeira década do II Reinado ocorreram revoltas que comprometeram 
a unidade nacional

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  to  
(55% a 70%)

Algumas
ideias

a. Conflitos Internos no Período Regencial (1831-18 40)

C7
A Revolta  dos  Cabanos  ocorrida  em Pernambuco,  entre  1832 e  1835, 
envolveu pequenos proprietários rurais, trabalhadores do campo, escravos 
e índios, contra as medidas regenciais e exigindo o retorno do Imperador.

10

C8
A  Cabanagem  foi  um  conflito  ocorrido  no  Pará,  entre  1835  e  1840, 
realizado pelos locais contra a elite mercantil portuguesa que mantinha o 
controle político da Província.

5

C9

Apesar da tomada da capital da Província e estabelecido um governo, os 
cabanos não formularam uma proposta para a organização do território. Os 
revoltosos defendiam o catolicismo, a liberdade, a Província do Pará e o 
retorno do Imperador.

10

C10
A Sabinada  foi um movimento sedicioso ocorrido entre 1837 e 1838, na 
cidade de Salvador, na Bahia. Foi uma revolta urbana com apoio da classe 
média e comerciantes além de escravos.

10

C11
A Sabinada  pregava  ideias  republicanas  e  de  independência,  além  da 
libertação  dos  escravos  nacionais.  Foi  derrotada  e  deixou  um  saldo  de 
cerca de 1800 mortos.

5

C12
A Revolta  dos  Malês  (conhecida  como  revolta  dos  escravos  de  Alá) 
aconteceu na Bahia, na cidade de Salvador, em 1835. Foi uma sublevação 
de caráter racial, de escravos africanos, de religião islâmica.

10

C13

A  Revolta  dos  Malês  teve  como  objetivo  a  libertação  dos  escravos, 
propunha o fim do catolicismo e o assassinato de brancos e mulatos além 
da instalação de uma monarquia islâmica.  Foi  debelada duramente  pelo 
governo regencial.

10

C14
A Balaiada foi uma revolta ocorrida no Maranhão, de 1838 a 1841, fruto de 
uma disputa  entre grupos sociais,  numa região  de  produção algodoeira. 
Tinha muitas vertentes internas, o que veio a enfraquecer o movimento.

5

C15
A  Balaiada foi  debelada  e  houve  uma  anistia  por  parte  do  governo. 
Importante ressaltar ter sido a primeira revolta derrotada por Luis Alves de 
Lima, que recebeu o título de Barão de Caxias.

10

Conclusão Parcial

C16

A instabilidade  política  do  Período  Regencial  no  Brasil  acabou  levando 
várias partes do país à revolta. Essas revoltas, muitas vezes, colocaram em 
risco a unidade territorial do Brasil.

10

b. Revoltas no Segundo Reinado (1840-1889)

C17 As  Revoltas  Liberais  de  1842  em  São  Paulo  e  Minas  Gerais  foram 
consequência da disputa entre Conservadores e Liberais.

10

C18
Os  Levantes  de  1842  foram  influenciados  pela  promulgação  do  Ato 
Adicional  de  1834,  que dava maior  autonomia  às  Províncias  do  Império 
Brasileiro.

5

C19 As  Revoltas  de  1842  foram  debeladas  sucessivamente  pelo  Barão  de 
Caxias que pacificou a região.

5
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  

(55% a 70%)

Algumas
ideias

C20
A Revolução  Farropilha  foi  o  mais  longo conflito  interno  ocorrido  no  II 
Reinado. Durou de 1835, dentro do período regencial até 1845, em pleno 
reinado de D. Pedro II.

10

C21
A Revolta dos Farrapos,  gerada pelos pesados impostos das Províncias 
do  Sul,  particularmente  do  Rio  Grande  do  Sul,  envolveu  estancieiros  e 
criadores de gado.

5

C22
A Guerra  dos  Farrapos  foi  vencida  também  pelo  Barão  de  Caxias.  A 
derrota final na Batalha de Porongos levou os revoltosos a assinarem a Paz 
do Poncho Verde, encerrando os confrontos.

10

C23 A Revolução Praieira , ocorrida em 1848, na Província de Pernambuco, 
teve um caráter liberal e federalista.

10

C24 Os  praieiros  estavam insatisfeitos com a pouca autonomia da província. 
Reivindicavam independência dos poderes e o fim do Poder Moderador.

5

C25
A  Revolução  Praieira  foi  a  última revolta no Império. Foi  derrotada em 
1850 pelas tropas do governo imperial. Houve anistia dos revoltosos no ano 
seguinte.

5

C26  Outras ideias julgadas pertinentes.
                                         Conclusão P arcial

C27

As Revoltas internas ocorridas no II  Reinado tiveram caráter contestador  do 
processo político vigente e reivindicavam maior autonomia para as províncias. 
As camadas dominantes da política regional estiveram envolvidas diretamente 
nos conflitos.

15

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ideias

C28

Tanto os Conflitos ocorridos no Período Regencial como as Revoltas que 
aconteceram no II Reinado estiveram ligadas à busca de maior autonomia 
das  províncias  envolvidas  e  à  contestação  da  política  exercida  pelo 
gabinete imperial.

20

C29
Com  a  maioridade  do  Imperador  D.  Pedro  II,  em  1840,  o  processo  de 
pacificação interna do Império Brasileiro se efetivou com a suspensão de 
atos políticos e econômicos que prejudicavam as províncias.

20

C30
Com exceção da Revolução Praieira, as revoltas ocorridas no II Reinado 
foram debeladas pela ação correta e eficiente de Luis  Alves de Lima,  o 
Barão de Caxias.

30

C31

Por fim, tanto as Revoltas Regenciais quanto às ocorridas no II Reinado 
evidenciaram um anseio da sociedade em ter maior autonomia política e o 
poder  de  decidir  a  sua  própria  trajetória  como  Nação.  O  processo 
republicano estava no seu início.

20

C32  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)
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(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 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar  as causas da Crise de 1929 e suas consequências para o cenário internacional,  até o início da 
Segunda Guerra Mundial (II GM - 1939).

 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
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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
As  causas  da  Crise  de  1929,  bem  como  suas  consequências,  estão 
inseridas  no  contexto  histórico  conhecido  como  o  período  Entreguerras 
(1919 -1939).

5

C2
A Crise de 1929, deflagrada com a Quebra da Bolsa de Valores de Nova 
York, ocorreu em  outubro do mesmo ano nos Estados Unidos da América 
(EUA), ocasionando a Grande Depressão.

10

C3
Para entender as causas da Crise de 1929 é necessário compreender que o 
liberalismo vigente fazia com que o mercado funcionasse com pouca ou 
nenhuma intervenção estatal, notadamente nos EUA.

10

C4

Além  dos  EUA,  as  consequências  da  crise  impactaram o  cenário 
internacional e seus efeitos, bem como sua intensidade variaram  de país 
para  país,  com exceção da União  das  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas 
(URSS),  que  se  tratando  de  uma  economia  socialista,  estava 
economicamente e politicamente fechada para o mundo.

10

C5 As  causas  e  consequências  dessa  crise,  com  repercussões  em  escala 
mundial, serão apresentadas neste trabalho.

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  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

a. Causas da Crise de 1929.

C7
Manutenção  do  ritmo  de  produção  –  A crise  foi  construída  sobre  a 
insistência  dos  capitalistas  americanos  em  manter  o  ritmo  da  produção 
alcançado durante a Primeira Guerra Mundial (I GM). 

10

C8

Intenso fluxo de capitais e investimentos – Com o fim da I GM e o fluxo 
de  capitais  e  investimentos  acorrendo  à  Europa,  os  países  europeus 
puderam  reduzir  compras  de  materiais  e  restabelecer  a  sua  produção 
industrial,  substituindo  diversos  produtos  americanos  por  locais,  gerando 
um acúmulo de bens sem precedentes nos EUA.

10

C9

Incapacidade de absorção da produção –  Os economistas americanos 
acreditavam que a economia dos EUA conseguiriam absorver o excesso de 
produção  não  aceitando  uma  intervenção  do  Estado  no  controle  da 
economia, ocasionando o fenômeno conhecido como superprodução. 

15

C10

Superprodução  agrícola.  A agricultura  viu  o  início  da  crise,  quando os 
fazendeiros começaram a armazenar as safras, buscando evitar a queda 
maior dos preços. Entretanto, com os preços caindo, o lucro foi diminuindo 
ao ponto  em que os fazendeiros foram forçados a contrair  empréstimos, 
hipotecando propriedades, ficando inadimplentes e vindo a quebrar.

10

C11

Especulação  econômica  –  As  empresas  começaram  a  negociar  ações 
cujos os preços eram baseados na economia especulativa. Por conta da 
fácil  captação  de  recursos,  os  baixos  juros  praticados  pelos  bancos 
incentivavam  os  empréstimos  para  os  investidores,  que  por  sua  vez 
compravam mais ações, alimentando a bolha especulativa.

10

C12
Demanda e oferta –  Com o dinheiro investido, a produção estava em alta 
enquanto os  salários  mantinham-se estáveis,  havendo mais  mercadorias 
que consumidores, impactando o comércio.

10

C13

Desigualdades sociais –  A distribuição da riqueza era muito desigual. A 
concentração  de  renda  deixava  milhões  de  pessoas  pobres  fora  do 
mercado  e  apesar  disso  os  empresários  continuaram  a  aumentar  a 
produção que deixou de ser vendida por falta de compradores.

10

C14 Liberalismo econômico –  O excesso de liberalismo,  notadamente na economia 
estadunidense, não interferindo na economia, favoreceu a eclosão da crise. 10

C15

O estilo  americano de vida  –   O fenômeno de prosperidade dos  EUA 
influenciou o restante do mundo, passando a forma de vida dos americanos 
a ser considerada um exemplo da moderna civilização ocidental,  onde a 
expansão do consumo e da produção se estimulavam reciprocamente. 

10
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

b. Consequências da Crise de 1929.

C16
Crise do sistema capitalista – A crise nos EUA comprometeu a percepção 
nas diversas regiões do mundo de que, as democracias liberais e o livre-
cambismo resolveriam todos os problemas.

15

C17

Avanço  de regimes totalitários  –  Como resultado da crise  do  sistema 
capitalista  houve  o  avanço  de  regimes  totalitários  e  grupos  radicais  e 
autoritários como comunistas, fascistas e nazistas ao redor do mundo. 

10

C18

Intervencionismo de Estado – Semelhante à política do “New Deal” (Novo 
Acordo) adotada pelos  EUA,  os  países  atingidos  pela  Crise  de  1929 
adotaram como solução saneadora dos efeitos da Depressão o aumento 
considerável do poder do governo a serviço da regularização das atividades 
da nação, tornando o Estado mais presente.

10  

C19
Protecionismo  –  Desenvolvimento  de  políticas  públicas  protecionistas 
como um conjunto de medidas realizadas por vários países como resultado 
dos reflexos da Grande Depressão.

10

C20
Falências  –  Falências  generalizadas  de  organizações  empresariais, 
gerando falta de credibilidade de instituições financeiras e contribuindo para 
a quebra de diversas economias no mundo.

10

C21

Aumento do desemprego e do empobrecimento –  O desemprego em 
massa atingiu os grupos de assalariados da indústria e daí  propagou-se 
para  outros  setores,  contribuindo  para  o  empobrecimento  das  classes 
trabalhadora  e  média,  não se  restringindo aos  EUA espalhando-se  pelo 
mundo.

10

C22

Redução de financiamentos e créditos- Com a dificuldade na concessão 
de financiamentos e créditos, afetando a produção e o comércio mundiais, 
dificultou a manutenção de políticas de proteção a produtos que eram a 
base de diversas economias no mundo

10

C23

Incremento  do  processo  de  industrialização  e  divers ificação  da 
economia –  Como efeito da Crise de 29 nas diversas regiões do mundo 
houve, notadamente nos países não industrializados, uma diversificação de 
suas economias e desenvolvimento do setor industrial.

10

C24
Deflação – Paralelamente às medidas protecionistas, os governos tentaram 
restaurar  a  estabilidade  das  empresas  e  restabelecer  sua  margem  de 
lucros, favorecendo a baixa dos preços de custo.

10

C25

Desvalorização da moeda –  Como a deflação fora incapaz de comprimir 
eficazmente  os  preços  de  custo  e  de  reintegrar  os  desempregados  no 
processo econômico, os  governos recomeçaram, um após os outros,  às 
manipulações  monetárias  e  a desvalorização  da  moeda,  prejudicando  o 
comércio em todo o mundo.

10

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

 3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 80 (oitenta) escores
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-

RES
ESC/

ALUNO (3)

(A)  COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
   Pode haver incoerências localizadas ou o texto 
inteiro  se caracterizar  por  uma grande 
incoerência, o que deve ser evitado.

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico 
ou contraditório  devido à inexistência de articulação de 
ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e 
compreensível, embora fragmentado, com má articulação 
de  ideias.  Há  contradições  que não dificultam  a 
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas  registram 
dificuldade de compreensão localizada.

5

A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico  e 
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas 
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

10 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos 
frequentes do leitor. 0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10

B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor. 15 (2)
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(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela 
economia  verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da 
comunicação do  pensamento.  O  bom texto vai 
direto ao ponto, desenvolve-se de maneira sóbria 
e retilínea e evita  divagações  inúteis,  muitas 
vezes propositais (expediente infantil, usado para 
aumentar o texto  sem lhe conferir  qualidade).  O 
exagero  da  objetividade  leva  ao  laconismo, 
comprometendo a  clareza, ou redundando em 
omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 10

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias. 15 (2)

(D) COESÃO:  avalia-se o emprego de elementos 
coesivos:  pronomes,  conjunções, preposições, 
tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a 
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos de 
um mesmo tópico (SFC). Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 10 (2)

(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 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 – 2015
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).


