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DPS
CP/ECEME – 2016

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar os  principais  indicadores  em  saúde  da  Região  Sul  do  Brasil,  nas  expressões  psicossocial  e
econômica, concluindo sobre as medidas adotadas pelo governo brasileiro para melhorar esses indicadores.    

 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

Subtotal – MÉTODO 180

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

                         - 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes 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 estabelecido 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

A Região Sul é formada pelos Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,
com área territorial  de 576.410 quilômetros quadrados,  tendo,  conforme dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  aproximadamente,  28 milhões de  habitantes,
cuja densidade demográfica é de 47,5 habitantes por quilômetro quadrado.

10

C2
Os indicadores em saúde, tradicionalmente analisados por meio de dados estatísticos, são
necessários para analisar  a situação atual  de saúde no país,  fazer comparações e avaliar
mudanças ao longo do tempo.

10

C3
Os principais indicadores em saúde são: taxa de morbidade,  taxa de mortalidade infantil, taxa
de  natalidade,  nº  de  leitos  hospitalares,  médicos  por  habitante,   expectativa  de  vida,
desnutrição infantil, saneamento básico, etc.

10

C4
Com todo o histórico de desigualdades sociais e regionais no Brasil,  a Região Sul apresenta
os melhores indicadores sociais,  com a menor taxa de mortalidade infantil,  menor taxa de
analfabetismo e uma alta expectativa de vida.

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.Expressão Psicossocial: 

C6 A Taxa de Morbidade na Região Sul teve um aumento significativo provocada pelo Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV).

10

C7
A Taxa de Mortalidade Infantil  na Região Sul é atualmente de,  aproximadamente, 15 óbitos
infantis, com menos de 1 ano, por 1000 nascidos vivos.

10

C8 A partir da década de 1960, houve um declínio na taxa de natalidade na região sul do Brasil. 10

C9 A região sul possui a maior quantidade de leitos hospitalares para cada mil habitantes do país. 10

C10
O  número  de  médicos  por  habitantes,  na  região  sul,  é  de  3,7  médicos  para  cada  mil
habitantes.

10

C11 Taxa de desnutrição infantil atualmente está em torno de 8%. 10

C12
A expectativa de vida ao nascer, na região sul, está acima dos 77 anos, conforme os últimos
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

10

C13
Saneamento básico: aproximadamente 84% da população tem abastecimento de água, 53%
da população urbana tem esgotamento sanitário e é a  melhor situação do país quanto ao
acesso à coleta direta de resíduos sólidos.

10

Conclusão Parcial

C14
A Região Sul  é reconhecida pela  qualidade de vida de seus habitantes,  pelo acesso aos
serviços públicos e pelos bons índices apresentados em relação aos indicadores sociais e de
saúde. 

15

C15 Outras ideias julgadas pertinentes

 b.Expressão Econômica:

C16
A pecuária ocupa grande parte do território da região sul, fortalecendo assim a geração de
renda e contribuindo para melhorar os indicadores em saúde.

10

C17 A agricultura também como grande polo de desenvolvimento, produzi riquezas para a região
sul, melhorando os indicadores em saúde.

10

C18 A densidade demográfica da região sul favorece as condições de vida e, em consequência, a
saúde da população.

10

C19 A Região Sul possui a segunda maior renda per capita regional do país, inferior apenas ao
Sudeste.

10

C20 Os recursos destinados a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) na região
sul favorece a população, mantendo bons níveis de saúde.

10

C21 Há uma preocupação em especialização dos profissionais de saúde na região sul. 10

 Conclusão Parcial

C22 A economia da Região Sul contribui para que os indicadores sociais e de saúde atinjam os
resultados positivos quando comparados ao restante do país.

15

C23 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

C24
Programa Saúde da Família para prevenção das doenças que mais causam mortes na Região
Sul do Brasil. 

10

C25 Programa Farmácia Popular: venda de medicamentos a preços baixos para toda a população. 10

C26
Rede Cegonha: princípios da humanização e assistência, em que mulheres, recém-nascidos e
crianças têm direito à ampliação do acesso, acolhimento e à melhoria da qualidade do pré-
natal.

10
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C27
Programa Rede de Atenção Psicossocial: atenção a pessoas com transtornos mentais ou com
necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

10

C28
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU): objetivo de chegar precocemente à vítima
após ter ocorrido um agravo à sua saúde.

10

C29
Campanhas  de  imunização:  novas  vacinas  fazendo  parte  do  Calendário  de  Vacinação  do
Ministério da Saúde.

10

C30  Implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA). 10

C31 Campanhas do governo de aleitamento materno, como preventivo à doenças. 10

C32  Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dos Estados do Sul entre os melhores do Brasil. 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)

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

“As relações internacionais apresentam um traço que as distinguem das demais relações sociais:  elas se
desenvolvem à sombra da guerra, as relações entre estados implicam, essencialmente, na paz e na guerra” 
(Fonte: BONFIM, Uraci Castro. Curso de Política Estratégia e Alta Administração do Exército, EAD CPEAEx,
2005)

Apresentar os  principais  desafios  políticos  e  econômicos  enfrentados  pelo  Estado-Nação,  impostos  pela
globalização, considerando o pensamento do francês Raymond Aron.

 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) escores atribuídos para ideias constantes 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 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
O  Estado-Nação  é  uma  entidade  jurídico-política  que  pode  ser  identificada
como sendo possuidora de um território e um povo, que pelos próprios meios,
constitui um governo soberano. 

5

C2
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

C3

O  Estado  Nacional,  embora  tenha  entrado  num  longo  processo  de
transformações  vinculadas  à  globalização,  ainda  é  um ator  fundamental  na
economia mundial e apenas começa a sofrer limitações em sua soberania e em
sua autonomia decisória, partir da década de 1970.

10
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I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

algumas
ideias

C4

Raymond Aron enfatizava o fenômeno político em sua forma mais abrangente, a
política de poder  das relações interestatais,  base para a Diplomacia e para a
Estratégia. A teoria de Raymond Aron é, também e sobretudo, uma teoria política
colocando o Estado no centro da análise, entidade que no seu entender constitui o
ator central  da cena internacional, pois detém o monopólio sobre os assuntos
militares. 

10

C5

À  luz  do  pensamento  de  Raymond  Aron  sobre  o  Estado,  duas  figuras
estruturam as relações interestatais: o diplomata, que representa o Estado em
tempo de paz; o soldado, que arvora as cores da nação em tempo de guerra.
Aron encara dessa forma as relações que se mantêm entre os estados, na paz
(pelo jogo das diplomacias) como na guerra (onde se destacam os soldados e
os estrategos). 

10

C6
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. 

10

C7

O surgimento de novos atores, no contexto da globalização, veio enfatizar o
papel das redes de informação, do terrorismo, da pirataria, das organizações
não-governamentais  (ONGs)  diminuindo  assim  a  capacidade  estatal  de
controle, regulação e mesmo proteção dos fluxos através das fronteiras.  

5

C8 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.Desafios econômicos impostos pela Globalização:

C9

A dificuldade do Estado de controlar e regular a expansão do capital, vide a
recente crise global das bolsas de valores abarcando todos os continentes e
espalhando o pânico nos países desenvolvidos,  assim como nos chamados
“mercados emergentes.

15

C10

O  aumento  do  poder  das  grandes  corporações  transnacionais  (Microsoft,
Google,  Toyota,  etc)  que  em  termos  de  fluxos  de  capitais  apresentam
arrecadações maiores que o Produto Interno Bruto (PIB) de estados nacionais
de menor expressão.

15

C11

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

15

C12
A atuação do capital financeiro relegando o Estado à condição de instituição
secundária quando o assunto é a atuação das bolsas de valores, vide as bolsas
de commodities que controlar os preços dos produtos a despeito dos Estados.

10

C13

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 em parte a soberania,
desde os mais frágeis até os mais bem estruturados.

10

C14

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

C15

Segundo a teoria realista de Raymond Aron o Estado ainda desempenha um
papel estratégico a despeito do processo de globalização econômica. Isso se
materializa  na  manutenção  de  sua  prerrogativa  de  controlar  o  fluxo  de
informações  a  qualidade  e  natureza  dos  produtos,  fiscalizar  e  tributar
mercadorias e serviços, etc.

15

 b.Desafios políticos impostos pela globalização:

C16

Em tempos de globalização, o Estado perdeu parcialmente a importância como
agência  decisória,  tendo  sucumbido  diante  da  força  poderosa  do  mercado
globalizado e dos fluxos financeiros que não respeitam as fronteiras nacionais.

15

C17

O processo de globalização é definido por alguns setores intelectuais ou entre
políticos de esquerda, como uma analogia da luta de classes, ao contrário do
que  defendia  Raymond  Aron,  que  considerava  mais  os  aspectos  políticos
regidos por interesses estratégicos. 

15

C18
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.

15
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C19

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.

15

C20

A defesa permanece, corroborando o pensamento de Raymond Aron de que as
relações internacionais vivem à sombra da guerra, como a 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.

15

C21
 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. 

15

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

 3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

5

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

10 (2)

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

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

0 (1)

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

B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

15 (2)

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

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

0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

10

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

15 (2)

(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.
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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


