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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

                
GEOGRAFIA

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

Analisar  a atual situação do Estado-nação diante das mudanças impostas pelo processo de globalização, nas 
expressões política e econômica, concluindo  sobre as consequências desse processo para a soberania 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  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 como 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
O  Estado-nação  soberano  é  a  foma  básica  de  organização  territorial 
contemporânea,  mas  vêm  sofrendo  grandes  impactos  de  ordem  política  e 
econômica oriundas do atual processo de globalização. 

10

C2

O Estado nacional soberano surgiu com o Tratado de Vestfália de 1648. A sua 
consolidação se baseou na existência de um território soberano, isto é, uma 
jurisdição ou espaço demarcado para o exercício de poder. Atualmente, a sua 
proliferação produziu aproximadamente duzentas unidades estatais de poder 
nacional  maior  ou  menor,  cuja  maioria  integra  a  Organização  das  Nações 
Unidas (ONU).

10

C3
A  globalização  é  usualmente  definida  como  a  atual  fase  do  processo  de 
expansão do capitalismo,  no qual  se  destacam como aspectos  principais  a 
ampliação e reprodução do capital e do consumo.

15

C4

O  surgimento  de  novos  atores,  no  contexto  da  globalização,  vem  sendo 
anunciado em farta literatura que enfatiza, por exemplo, o papel das redes de 
informação, do terrorismo, da pirataria, das organizações não-governamentais 
(ONGs)  para  a  diminuição  da  capacidade  estatal  de  controle,  regulação  e 
mesmo proteção dos fluxos através das fronteiras.

15

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.  A  atual  situação  do  Estado-Nação  diante  da  globaliz ação  na 
expressão política.

C6
Os  organismos  internacionais  traçam  políticas  de  alcance  global  e 
conformam relações econômicas  e sociais que, com isso, reduzem a margem 
de manobra do Estado para arbitrar suas próprias políticas públicas internas.

10

C7

O  fortalecimento  das  políticas  neoliberais,  caracterizando  o  esforço  de 
implantação do estado mínimo, transfere para a iniciativa privada transnacional 
o poder de decisão, intervenção e controle sobre o território, diminuindo o raio 
de ação dos Estados.

10

C8
O Fundo Monetário Internacional  (FMI)  e o Banco Mundial  têm o poder de 
traçar diretrizes que reduzem a capacidade do Estado de traçar sua política 
fiscal e monetária de forma autônoma.

10

C9

O  predomínio  da  organização  em  redes,  de  ordem  legal  e  ilegal,  e  a 
intensificação dos fluxos de pessoas,  inclusive os fluxos ilegais,  dificultam a 
política  de  controle  da  circulação  por  parte  do  Estado  através  de  suas 
fronteiras.

10

C10
O Estado-Nação ainda é o responsável pela  coleta de tributos e impostos 
no território nacional, apesar do aumento do poder dos atores não-estatais. 10

C11
A defesa ainda permanece como função básica do Estado-nação , apesar do 
crescimento de empresas militares privadas que visam o lucro na condução da 
guerra e não mais a fidelidade a pátria ou a identidade com o território nacional.

10

C12
A segurança  interna  continua como  obrigação  dos  Estados  nacionais  e 
direito  do  cidadão ,  apesar  da  atuação  de  firmas  de  segurança  privadas 
transnacionais, zelando pelos interesses econômicos desses grupos. 

10

Conclusão Parcial

C13
Conclui-se  parcialmente  que  a  globalização  promoveu  a  transformação  das 
funções  do  Estado  e,  com isso,  um relativo  enfraquecimento  de seu poder 
político diante do fortalecimento de novos atores no cenário internacional. 

20

b.  A  atual  situação  do  estado-nação  diante  da  globa lização  na 
expressão econômica.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

C14

A atuação do capital  financeiro  relega o Estado à condição de instituição 
secundária quando o assunto é a atuação das bolsas de valores e a volatilidade 
dos  fluxos  financeiros,  relativizando  o  seu poder  intervencionista  diante  das 
entradas e saídas de capitais em seu território. 

10

C15

A expansão das empresas multinacionais  no pós-Segunda Guerra Mundial 
contribuiu para,  já nos anos 1970, houvesse o aumento do poder  de pressão 
dessas corporações frente aos Estados,  afetando-lhes a soberania,  desde os 
mais frágeis até os mais bem estruturados.

10

C16

A  formação  e  integração  dos  mercados  no  âmbito  de  g rande  blocos 
regionais  como  a  União  Europeia  (UE),  a  Cooperação  Econômica  Ásia-
Pacífico (APEC) e o  Mercado Comum do Sul (Mercosul), promovendo de um 
lado  um  aumento  da  competição  econômica  internacional,  de  outro,  a 
reorganização  da  produção,  contribuindo  para  a  diminuição  do  poder  de 
decisão dos Estados no tocante a expressão econômica.  

10

C17

A revolução informacional  promovendo o aumento do fluxo de informações 
aumentando, com isso, a porosidade das fronteiras nacionais, contribuindo para 
uma  maior  dificuldade  de  controle  a  respeito  da  circulação  de  informações 
estratégicas por parte dos Estados.

10

C18
O surgimento da chamada era do conhecimento  que constitui  a base do 
atual processo de acumulação de capital aumenta a capacidade de produção e 
logística das grandes corporações privadas. 10

C19
O surgimento da chamada sociedade em rede  marcando  o aumento dos 
fluxos  materiais  (mercadorias,  pessoas  e  serviços)  e  imateriais  (capitais  e 
informações).

10

C20

Os processos de reestruturação produtiva típico do modelo de acumulação 
flexível  (separação geográfica  da concepção, gestão e produção) criou uma 
nova divisão internacional do trabalho, impactando sobre o poder do Estado, 
dificultando o controle do processo produtivo em seu território.

10

Conclusão Parcial

C21

Conclui-se  parcialmente  que a  globalização  promoveu  uma grande abertura 
dos mercados nacionais fortalecendo atores privados e acirrando a competição 
entre os Estados por recursos à medida que aumentou consideravelmente o 
fluxo de capitais, relativizando a soberania estatal.

20

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%)

Ideias

C23

A globalização  e  o  Estado-nação  não  se  contradizem,  apesar  das  grandes 
mudanças vivenciadas nesse início de século XXI.  Com efeito, a globalização 
se  confunde  com  o  atual   estágio  de  desenvolvimento  do  capitalismo  e  o 
Estado-nação  é  a  unidade  político-territorial  que  organiza  o  espaço  e  a 
população no sistema capitalista.

15

C24

Na expressão política,  pode-se afirmar  que o  poder  de controle político  em 
âmbito  interno  diante  dos  fluxos  externos  e  a  concentração  de  funções  do 
Estado são impactadas negativamente por causa do processo de globalização. 
Contudo, a jurisdição territorial, a cobrança de tributos e a emissão de moeda, 
na  maioria  dos  casos,  ainda  permanecem  como  atribuições  exclusivas  da 
política interna dos estados contribuindo para que ainda sejam fundamentais no 
sistema internacional. 

20

C25

Na expressão econômica,  a globalização trouxe consigo um grande avanço 
tecnológico que propiciou maior  abertura  comercial  e o aumento  das trocas 
internacionais  entre empresas.  Com isso,  aumentou o poder econômico das 
corporações privadas em relação ao produto interno bruto (PIB) dos Estados 
nacionais. Além disso, houve uma relativa integração produtiva praticada pelas 
empresas multinacionais, bem como uma significativa abertura financeira, o que 
modificou as funções dos Estados, contribuindo para que fossem enfraquecidos 
em sua capacidade de regulação.

20

C26

As  mudanças  provocadas  no  Estado  pela  globalização  demandam  dos 
administradores  estatais  maior  capacidade  de  gestão  e  eficiência  que 
resultarão em maiores lucros e melhores resultados diante dos novos desafios 
do século XXI, visando manter a soberania nacional.

15

C27  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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  3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO 

(3)

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
   

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

0 (1)

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

10

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

20 (2)

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

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 
do leitor.

25 (2)

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto.

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

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

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO (600 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

  Apresentar as atuais posições estratégicas da Federação Russa e da China para a Ásia Central.
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 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

                  - 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  estabelecido 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 Ásia Central é composta por oito países: Armênia, Georgia, Azerbaijão, 
Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

10

C2 A Ásia Central compreende a região que se estende do sul da Cadeia do 
Cáucaso ao leste do Mar Cáspio.

10

C3 Todos  os  países  fizeram  parte  do  território  da  extinta  União  das 
Repúblicas Socialistas Sovéticas(ex-URSS).

10

C4 Armênia, Georgia e Azerbaijão são países Cristãos e os demais praticam 
o Islamismo.

10

C5 O Cazaquistão possui a maior parte dos campos de petróleo da região e 
o Turcomenistão detém as maiores reservas de gás natural.

10
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C6
Em 14/06/1996, foi criada a Organização Xangai para Cooperação (OXC) 
composta  por  China,  Rússia,  Cazaquistão,  Quirguistão  e Uzbequistão, 
com a finalidade de formação de um cartel de gás natural.

10

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  to  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

 a. Posições Estratégicas da Federação Russa.

C8 Aplicação da “Diplomacia dos Dutos”: diminuição da influência da China e 
dos Estados Unidos da América(USA) na região da Ásia Central.

15

C9
Construção  dos  gasodutos  Nord  Stream  e  South  Stream  ligando  a 
Rússia,  respectivamente,  à  Alemanha  e  à  Europa,  sem  passar  pelo 
território de qualquer dos países do Leste Europeu.

15

C10 Gasoduto Nord Stream: inaugurado em Set/2011 para levar gás natural 
da Rússia diretamente à Alemanha, via mar Báltico.

15

C11 Gasoduto South Stream: conecta a  Rússia à Europa Ocidental, via mar 
Negro, Bulgária e Grécia.

15

C12 Combate a expansão do islamismo. 15

C13 Reconquistar o apoio político e econômico dos países da ex-URSS. 15

b. Posições Estratégicas da China.

C14
Construção  do  gasoduto  Nabuco,  em  cooperação  com  o  EUA,  para 
fornecimento de gás natural do Azerbaijão e Turcomenistão à Europa, via 
Turquia.

15

C15 Dominar  política  e  economicamente  a  região  dos  países  ex-URSS, 
contrapondo-se a Rússia. 

15

C16 Manter sua influência na OXC. 15

C17 Rejeitar a presença dos EUA na área. 15

C18
Construção  de  duas  novas  ferrovias  que  ligarão  a  China  com  o 
Cazaquistão,  Quirguistão  e  Uzbequistão,  aumentando  o  intercâmbio 
comercial entre estes países.

15

C19 Contrato da China com o Turcomenistão para aquisição de gás natural e 
a construção de um gasoduto tri-nacional, junto com o EUA. 

15

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

  

3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC/
ALUNO 

(3)

(A)  COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
  

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

0 (1)

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

5

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

10 (2)
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(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte. 

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

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

B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do 
leitor. 15 (2)

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto.

10

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

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

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

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E1: Ortografia. 10 (4)
E2: Pontuação. 10 (4)
E3: Concordância. 5 (4)
E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

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


