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DPS
CP/ECEME – 2015

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA

                
GEOGRAFIA

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

Analisar as ações estratégicas dos Estados Unidos da América (EUA), nas expressões militar e econômica, após 
os ataques de 11 de setembro de 2001, concluindo sobre os reflexos para a segurança na América do Norte.

 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
Atendimento em mais da metade das ideias. 20

Atendimento em menos da metade das ideias. 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

 Aluno nº
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M16 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

 
 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
Com o fim da guerra fria, os EUA tornam-se o país líder mundial no início 
do século XXI, militarmente e economicamente.

10

C2 O ataque terrorista ocorrido, em 11 de setembro de 2001, às torres gêmeas nos 
EUA marcou uma virada na história das relações de segurança internacionais. 10

C3 A  visão  do  terrorismo  contemporâneo,  enquanto  ameaça  externa,  foi 
fundamentalmente modificada pelo 11 de Setembro.

10

C4
O presidente George Bush declarou guerra ao terror, por meio da Doutrina 
Bush, na qual,  previa o uso da força contra qualquer país que pudesse 
ameaçar a segurança dos EUA de maneira preventiva e unilateral.

10

C5 Mudança de foco na política de segurança dos EUA, com ações belicistas 
no Afeganistão e no Iraque.

10

C6
Em 20/9/2002 o Conselho de Segurança Nacional dos EUA aprova o texto 
“A Estratégia de Segurança Nacional dos EUA”, especificando a política de 
segurança a ser adotada para o país.

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  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

a. Ações estratégicas dos EUA na expressão militar:  

C8
Alta prioridade para a Política de Segurança, em detrimento do aspecto 
econômico, com crescimento dos órgãos de segurança.

10

C9
Em 2001, houve a aprovação pelo congresso americano do “Ato Patriótico”, 
no qual todos os cidadãos americanos suspeitos de terrorismo, poderiam 
ser vigiados, sem autorização judicial.

10

C10
Aplicação da Doutrina da Dissuasão Ofensiva em substituição a Doutrina 
da Dissuasão Retaliatória, com a finalidade de derrotar o terrorismo antes 
que ele alcance as fonteiras do país.

10

C11
Declaração  de  Guerra  ao  terrorismo  pelo  Presidente  Bush: 
desencadeamento das Campanhas no Iraque e no Afeganistão.

10

C12
Em 2001, logo após o atentado, foi lançada a Ofensiva Militar Americana, 
com o apoio de tropas do Reino Unido, do Canadá e da Austrália contra o 
Afeganistão. 

10

C13
Em 2002, fundação do Departamento de Segurança Interna(DSI) dos EUA, 
com a finalidade de proteger a população de ameaças terroristas.

10

C14
Guerra Preventiva: a política de apoio à democracia no mundo, particularmente no 
Oriente Médio, como estratégia para combater a propagação do terrorismo e da 
utilização do poder militar mesmo que unilateralmente.

10

Conclusão Parcial

C15 A expressão militar cresceu de importância perante as demais expressões 
do poder.

10

C16
Prioridade,  no  treinamento  militar,  para  assuntos  de  defesa  interna  e 
contraterrorismo.

10

b. Ações estratégicas dos EUA na expressão econômic a:

C17 Em  2003,  o  orçamento  dos  16  serviços  secretos  aumentou 
consideravelmente, alcançando 52,6 Bi dólares em 2013.

10
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C18
De  11/9/2001  até  2012,  houve  um  aumento  nos  gastos  militares 
americanos, passaram de 312,74 Bi para 682,45 Bi de dólares.

10

C19
O mercado internacional de petróleo foi afetado, com a Guerra no Iraque, 
obrigando assim os EUA a diversificarem suas compras de petróleo, por 
outros países.

10

C20 A crise  econômica mundial  de  2008,  obrigou  os  EUA a  reduzirem seus 
gastos militares, utilizados no enfrentamento ao terrorismo.

10

C21
Os investimentos bilionários no setor bélico associados à política americana 
de  juros  baixos,  de  incentivo  ao  consumo  e  flexibilização  do  sistema 
financeiro, abalaram a maior economia do mundo.

10

C22 A aviação civil foi fortemente afetada, com redução de voos, por falta de 
passageiros.

10

Conclusão Parcial

C23 Após atentados, a aviação civil, nos EUA, cortou 400 mil empregos. 10

C24 O tráfego aéreo mundial foi reduzido em 25% por causa do terrorismo. 10

C25  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

C26
O  terrorismo  internacional  contemporâneo  é  motivado  por  objetivos 
religiosos, mas carrega motivações permanentes essencialmente políticas.

10

C27
O Presidente Obama, em maio de 2014, divulgou uma nova diretriz para a 
política externa, enfatizando que a utilização da força, somente como último 
recurso e após os mecanismos diplomáticos terem sido esgotados.

10

C28
O Presidente  Obama abrandou a  guerra  global  de  Bush,  substituindo a 
“Guerra contra o terror” pela “Luta contra o terror”. 

10

C29
Aprovação da “Lei do Inimigo Estrangeiro” (Alien Enemy Law): prisão de 
cidadãos não americanos suspeitos de terrorismo. 

10

C30
Até as próximas eleições nos EUA (2016) o terrorismo terá permanecido 
por 15 anos como a principal preocupação de segurança da maior potência 
militar do globo.

10

C31
Medidas extraordinárias de segurança foram adotadas, particularmente nos 
aeroportos americanos, canadenses e mexicanos.

10

C32
O  terrorismo  causou  uma  queda  de  25%  no  tráfego  aéreo  mundial, 
particularmente nos EUA, Canadá e México.

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

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

0 (1)

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

25 (2)

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

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

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

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias. 20 (2)

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

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

0 (1)

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

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

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

Apresentar  as  relações  do  Brasil  com  a  África,  a  partir  do  início  do  século  XXI, destacando  as  atuais 
possibilidades de projeção de poder brasileiro no continente africano.

 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
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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 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  intensificou  suas  ações  nas  expressões  econômica  e  militar 
visando estreitar laços estratégicos com o continente africano e formar uma 
grande zona de paz e cooperação no Atlântico Sul.

10

C2

A política externa conduzida pelas administrações no poder nesse início de 
século  XXI  têm  buscado,  com  as  parcerias  do  tipo  Sul-Sul,  uma 
aproximação estratégica com a África, procurando aumentar sua autonomia 
na arena global através da promoção do multilateralismo. Ao mesmo tempo 
na África, a NEPAD, que é a sigla em inglês para a  "New Partnership for  
África's  Development" ou,  em  português,  "Nova  Parceria  para  o 
Desenvolvimento  da  África",  aumenta  a  quantidade  de  investimentos  no 
continente  africano  promovendo  o  seu  desenvolvimento  com  foco  em 
aspectos como infraestrutura, agricultura e ciência e tecnologia.

10

C3

A África é o terceiro continente em extensão territorial no globo, com cerca 
de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total da 
terra  firme  do  planeta.  Muitos  estados  enfrentam  graves  situações  de 
instabilidade interna o que é agravado pelo fato do continente africano ser o 
segundo mais populoso, com mais de um bilhão de pessoas, representando 
cerca de um sétimo da população mundial. 

10

C4

O Brasil é o segundo maior país com população afrodescendente no mundo 
e possui,  desde o século XVI,  importante vinculação histórico-econômica 
com o continente africano por meio do Atlântico Sul. Fato que fez o governo 
brasileiro utilizar aspectos ideológico-culturais como a “divida histórica” e da 
lusofonia como fatores de aproximação.

5

C5

O estado brasileiro participa efetivamente das atividades da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da Cúpula América do Sul-África 
(ASA),  da  Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul  (Zopacas)  e faz 
acordos bilaterais nos campos da agricultura, educação, saúde, energia e 
militar com países africanos. 

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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

Ampliação da presença internacional da Petrobrás na  África      
A  capacidade   tecnológica  de  extração  de  petróleo  em  plataformas 
marítimas e águas profundas do pré-sal e as semelhanças geológicas no 
continente africano tem criado oportunidades para a ampliação da atuação 
internacional da Petrobrás. Inicialmente, atuando na plataforma continental 
de Angola, e atualmente, no Benin, no Gabão, na Nigéria e na Namíbia, o 
que contribui para a projeção de poder econômico do Brasil na África. 

20

C8

Incremento do turismo para os países africanos de l íngua portuguesa 
Aproveitando-se do idioma comum, belas paisagens naturais e da relativa 
estabilidade interna,  o  turismo para  os  Estados-Membros da CPLP gera 
empregos  e  possibiliita  a  entrada  de  divisas  necessárias  ao 
desenvolvimento africano, fato que contribui para o aumento da influência 
do mercado consumidor brasileiro nesses países.

20

C9

O implantação do projeto Cotton-4 (Benin, Burkina F aso, Chade e Mali) 
Esse  projeto  foi  aprovado  por  meio  de  um  acordo  entre  a  república 
Federativa  do  Brasil  e  a  união  africana  e  visa  fomentar  a  produção  de 
algodão em grande escala no continente africano fruto do assessoramento 
técnico da  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

20

C10

A atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ ômico e Social 
(BNDES) na África
O banco financia grandes projetos de infraestrutura bem como possui um 
escritório de representação em Joanesburgo, na África do Sul, país vizinho 
de  Moçambique,  com  o  objetivo  de  prospectar  negócios  envolvendo 
empresas  brasileiras,  reforçando  a  presença  do  Brasil  no  continente 
africano. 

20

C11

A presença de construtoras brasileiras na África
A Odebrecht,  a OAS, Andrade Gutierres, Camargo Corrêa, dentre outras, 
atuam  na  construção  de  aeroportos,  rodovias,  terminais  portuários, 
infraestrutura ligada a produção de óleo e gás, aumentando a perspectivas 
de negócios para o Brasil na África.

20

C12

Atuação da Vale no continente africano 
A empresa brasileira esteve empenhada na extração de recursos minerais 
na Guiné (minério de ferro na região de Simandou), na República do Malauí 
com  a  expansão  do  corredor  logístico  de  Nacala  (mina-ferrovia-porto), 
Moçambique com a mina de carvão de Moatze e Zâmbia com o minério de 
cobre e carvão em Lubambe. Em síntese, são milhões de reais investidos 
na extração e no transporte dos minérios para os portos.

 20

C13

Acordo de cooperação com a África do Sul
Dentre  outras  atividades,  contempla o desenvolvimento  de  materiais  de 
defesa, de  um  Veículo  Aéreo  Não-tripulado   (VANT)  e  a  pesquisa  e 
desenvolvimento conjunto de um míssil Ar-Ar de 5ª geração, denominado A-
DARTER SRAAM, contribuindo para a projeção de poder na área de defesa 
no continente africano.

20

C14

Protocolo de cooperação em domínio de defesa com os países da CPLP
Se  destina a cooperação em tempos de paz, com o objetivo de aprimorar o setor de 
defesa,  onde destacam-se a implementação de um  programa de intercâmbio nas 
áreas de  formação  militar,  medicina  militar,  operações  de  paz, bem  como  o 
prosseguimento  dos  exercícios  militares  combinados  da  série  FELINO,  não 
constituindo uma aliança militar ou mecanismo de assistência mútua.

20

C15

O acordo de cooperação em defesa com Angola
Visa trocar informações sobre equipamentos militares, ensino e instrução e 
missões  de  paz e  operações  humanitárias  e  a  demarcação  da fronteira 
marítima e levantamento de plataforma  continental, contribuindo  a paz, a 
segurança e a estabilidade no Atlântico Sul.

20

C16

Acordo de fortalecimento de pecuária leiteira na Ar gélia e Burkina Faso
O projeto tem como objetivo contribuir ao fortalecimento da cadeia produtiva 
de  leite,  com  qualidade  e  sustentabilidade,  visando  ao  desenvolvimento 
rural, segurança alimentar e à geração de emprego e renda.

20

C17 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

                                                                                                                                                                


