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DPS
CP/ECEME – 2015

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO - FAC
1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  os  Indicadores  Sociais  relacionados à distribuição de renda e à expectativa  de  vida,  das Regiões 
Nordeste e Sudeste do Brasil,  concluindo  sobre as ações do governo brasileiro para melhorar a qualidade de vida e 
oferecer assistência médico-hospitalar adequada para aquelas regiões.

 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

O Brasil, maior país da América do Sul, sendo o quinto maior do mundo em 
área  territorial  e  população,  possui  um  histórico  de  ter  uma  grande 
desigualdade  na  distribuição  de  renda  entre  sua  população,  com  altos 
índices de miséria e pobreza, situação agravada nas regiões com menos 
infraestrutura.

10

C2 

Com  o  esforço  dos  governos  e  a  evolução  tecnológica,  nos  últimos 
cinquenta anos houve um crescimento significativo da economia no Brasil, 
porém  esta  modernização  não  foi  acompanhada  pelo  desenvolvimento 
social.

10

C3 

Conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada 
em 2013 no país, o índice ou coeficiente de Gini, que mede a evolução da 
desigualdade de renda, piorou a diferença entre os mais pobres e os mais 
ricos, pois a renda média aumentou mais no topo da pirâmide do que na 
base.

10

C4

 Apesar  da  desigualdade  social,  a  expectativa  de  vida  da  população 
brasileira vem aumentando nos últimos anos, com uma diferença de 12,4 
anos entre as medições realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nos anos de 1980 e de 2013, atingindo 74,9 anos.

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. Distribuição de renda e expectativa de vida na   r  egião Nordeste  

C6

A região Nordeste, formada por nove Unidades Federativas do Brasil,  se 
caracteriza pela Zona da Mata, mais populosa e urbanizada, distribuída em 
quase toda sua área litorânea, e pelo Sertão, que é uma região de clima 
semiárido,  localizado  no  seu  centro,  onde  as  chuvas  são  escassas, 
dificultando a pecuária e agricultura.

10

C7

A população nordestina que habita o sertão, grande parte em zona rural, 
vive  em  extrema pobreza,  não  possuindo  rede  geral  de  distribuição  de 
água,  na  maioria  dos  casos,sem  fonte  de  obtenção  na  propriedade, 
necessitando de auxílio para a manutenção da vida.

10

C8

A região Nordeste apresenta um índice de Gini superior à média nacional, 
devido a grande diferença de distribuição de renda entre a população que 
vive em áreas urbanas, com infraestrutura mínima de habitação, e aquela 
que  convive  com  o  polígono  da  seca,  demonstrando  a  necessidade  de 
ações do governo para melhorar a situação.

10

C9

Em relação à expectativa de vida para os nordestinos, as apurações do 
IBGE mostram uma grande  evolução  na  região,  porém  os  dados  ainda 
demonstram  que  ela  está  aquém  da  média  nacional, necessitando  a 
continuidade das medidas  governamentais  para  diminuir  a  irregularidade 
entre suas áreas.

10

C10
As dificuldades da população mais  pobre se refletem nas possibilidades 
reduzidas  de  um  acesso  adequado  ao  atendimento  médico-hospitalar, 
fazendo com que esta carência influencie numa menor expectativa de vida.

10

C11

Na região Nordeste, reside metade da população brasileira vivendo abaixo 
da linha de pobreza. A grande maioria depende, exclusivamente, do sistema 
público de saúde para a solução de suas doenças, sendo que os hospitais 
públicos de todo a região enfrentam grave crise de recursos financeiros e 
humanos, diminuindo suas capacidades de atendimento.

10

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

Ide ias

 C12

A região Nordeste apresenta uma distribuição de renda bastante irregular, 
com  elevados  índices  de  pobreza,  o  que  influencia  diretamente  na 
expectativa de vida de seus habitantes, que está abaixo de outras regiões 
do país.

10

 b. Distribuição de renda e expectativa de vida na   r  egião Sudeste  

 C13

 A região Sudeste, formada por quatro Estados Federativos do Brasil, se 
caracteriza pelo seu poderio econômico, com ênfase para o grande parque 
industrial existente e o agronegócio, fazendo com a área seja a mais 
desenvolvida do país.

10

C14

Sua população reside, em sua maioria, em áreas urbanas, onde se 
destacam as grandes metrópoles, sendo que a urbanização exacerbada 
causa problemas de infraestrutura, que vão desde a carência de habitações 
adequadas para todos até a falta de saneamento básico ideal, 
proporcionando desequilíbrio de condições entre seus habitantes.

10

C15

Ao contrário da região Nordeste, por apresentar melhores condições 
financeiras, a região Sudeste apresenta um índice de Gini compatível com 
países mais desenvolvidos, porém, pela irregularidade da distribuição de 
renda, também necessita de apoio do governo federal.

10

C16
Em relação à expectativa de vida de seus habitantes, assim como em todo 
o país, as apurações do IBGE demonstram que está ocorrendo uma 
evolução, fazendo com que a região Sudeste supere a média nacional.

10

C17

Pelo fato de ter uma população com uma renda familiar maior, a região 
Sudeste apresenta uma maior adesão aos Planos de Saúde, fazendo com 
que uma parcela considerável tenha acesso a atendimento médico-
hospitalar privado.

10

C18

O sistema público de saúde também é importante, principalmente para 
atender os indivíduos mais carentes, que enfrentam grandes dificuldades de 
acesso aos hospitais públicos, com os mesmos problemas de falta de 
recursos financeiros e humanos, dificultando o atendimento.

10

Conclusão Parcial

C19
A região Sudeste, apesar de não possuir os melhores índices nacionais de 
distribuição de renda e de expectativa de vida, apresenta melhores 
condições de atuação para o desenvolvimento social.

10

    C20 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

C21

O acesso a uma assistência em saúde adequada de uma população com 
altos índices de pobreza, depende de ações governamentais na oferta de 
rede  de  hospitais  ou  de  unidades  básicas  de  saúde  para  todos,  direito 
previsto na Constituição Federal de 1988.

10

C22
O fato da distribuição de renda ser bastante irregular na região Nordeste, 
influencia na  miséria  existente  e  proporciona uma menor  expectativa  de 
vida para estes indivíduos.

10

C23
Os índices de desigualdade de renda e de expectativa de vida na região 
Sudeste, demonstram uma melhor qualidade de vida de seus habitantes, 
com menos pobreza.

10

C24

O governo federal vem atuando na tentativa de melhoria das condições de 
vida do povo brasileiro, sendo que criou o Plano Brasil Sem Miséria, cujo 
objetivo é elevar a renda e o bem-estar da população, por meio de atuação 
nas áreas de educação, saúde, assistência social e segurança alimentar. 

10

C25
Outra ação do governo é o programa Fome Zero, criado para combater a 
fome e as suas causas estruturais, que geram a exclusão social, e serve 
para garantir a segurança alimentar de todos os brasileiros e brasileiras.

10

C26

Em 2011, foi instituído o Programa Água para Todos, destinado a promover a 
universalização do acesso à água em territórios rurais, tanto para consumo humano 
quanto para a produção agrícola e alimentar, com prioridade de atendimento às 
famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. 

10

C27

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia 
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, sendo que 
as famílias que fazem jus ao auxílio, devem cumprir as condicionantes do programa, 
que é manter os filhos na escola, onde terão acompanhamento de saúde.

10
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C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C28

Outro programa nacional é o Saúde da Família, onde equipes, compostas 
por médicos, dentistas, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários, 
atendem os pacientes em suas residências, disponibilizando ações como 
prevenção,  tratamento  e  educação  em  saúde,  reduzindo  as  idas  aos 
hospitais e evitando internações. 

10

C29

Nesta mesma linha de ação,  desenvolve-se o programa Rede Cegonha, 
que garante, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atendimento adequado, 
seguro e humanizado para as mulheres desde o início da gravidez, no parto 
e até os dois primeiros anos de vida do bebê.

10

C30

Também  foram  implantados  os  programas  de  distribuição  de 
medicamentos, conhecido como “Aqui tem Farmácia Popular”, que oferece 
medicamentos  gratuitos  para  diabetes  e  hipertensão,  o  programa Brasil 
Sorridente, com ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 
bucal dos brasileiros, e o programa Olhar Brasil, que identifica problemas 
visuais em alunos matriculados na rede pública de ensino fundamental.

10

C31

Em 2013, foi criado o Programa Mais Médicos, que faz parte da tentativa de 
melhoria  do  atendimento  no  SUS,  prevendo  mais  investimentos  em 
infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde públicos, além de levar 
mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. 

10

C32

Finalmente, apesar da desigualdade social ainda ser o grande desafio a ser 
combatido,  o  constante  aumento  da  expectativa  de  vida  nas  regiões 
Nordeste  e  Sudeste  prova  que  os  programas  governamentais  têm 
melhorado as condições de vida e o acesso à assistência em saúde nestas 
regiões. 

10

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC
ALUNO (3)

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

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

0 (1)

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

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

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

25 (2)

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes 
do texto.

10

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

20 (2)

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

 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
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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 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

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
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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 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
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


