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DPS
CP/ECEME 2016

2ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

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

Analisar a Nova República no Brasil, entre 1985 e 2010, destacando a formação partidária e as alternativas
ideológicas, concluindo sobre o papel da Constituição Federal de 1988 neste processo.

 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 Nova República e a nova formação político-partidária do Brasil a partir de
1985.

10

C2 A Constituição Federal de 1988: o marco legal da Nova República. 10

C3
O surgimento dos partidos políticos ao fim dos governos militares, a partir
de 1980.

10

C4
A atuação político-ideológica dos partidos políticos nos governos da Nova
República.

5

C5
A seguir, será analisada a Nova República no Brasil, entre 1985 e 2010,
destacando a formação partidária e as alternativas ideológicas, concluindo
sobre o papel da CF de 1988 neste processo.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC
ALUNO

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

Ide ias

a. Formação Partidária

C7

Governo José Sarney (1985-1990): Primeiro governo da Nova República,
onde surgiram diversos partidos com eleições plenas para todos os cargos
do Executivo. O governo com uma relativa base parlamentar, em especial
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro(PMDB) e partidos médios
como o Partido da Frente Liberal(PFL) e Partido Trabalhista Brasileiro(PTB),
bem como partidos menores.

10

C8

Constituição Federal de 1988: A Assembleia Constituinte criada durante o
Governo  Sarney  para  redigir  a  nova  Constituição  reforçou  o  poder  do
Legislativo frente ao Executivo,  além de sustentar  tensões entre os dois
poderes, face a difícil conjuntura do momento.

10

C9

Governo Fernando Collor (1990-1992): O governo Collor teve uma base
de apoio composta por PFL, PTB e alguns partidos pequenos. Houve apoio
de uma ala do PMDB, enquanto os partidos de centro-esquerda lhe fizeram
oposição.  A falta  de  proximidade  entre  o  presidente  e  os  congressistas
acabou por lhe tirar a base de apoio e depois, o mandato.

10

C10

Governo Itamar Franco (1992-1994): Assumindo o poder após a cassação
de Collor, Itamar recebeu apoio de quase todos os partidos políticos, com
exceção do Partido dos Trabalhadores(PT) e alguns pequenos de esquerda.
Destacou-se o apoio do PMDB e do Partido da Social-Democracia Brasileira
(PSDB), que inclusive veio a ganhar as eleições de 1994.

10

C11

Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998): O primeiro governo
FHC se  iniciou com ampla base de  apoio  no Congresso,  composta por
PSDB, PMDB e partidos médios como o PFL, bem como ainda boa parte
dos partidos pequenos. Enfrentou oposição liderada pelo PT e pequenos
partidos de esquerda.

10

C12

Governo Fernando Henrique Cardoso (1999-2002): Graças a sua base, o
governo aprovou a Emenda Constitucional  que permite  a  reeleição para
cargos do Executivo. No segundo mandato, FHC ainda contava com uma
base ampla, mas não foi capaz de eleger seu sucessor.

10

C13

Governo Lula da Silva (2003-2006): O Governo Lula começou em um grande bloco
partidário de esquerda liderado pelo PT e sustentado por partidos médios como o
Partido Socialista Brasileiro(PSB), dentre outros, além do suporte de alguns partidos
pequenos, enfrentando um bloco de oposição composto por PSDB, PFL (DEM) e
Partido Popular Socialista(PPS).

10

C14

Governo  Lula  da  Silva  (2007-2010):  O  segundo  governo  Lula  teve
algumas  mudanças  em  sua  base,  com  a  criação  ou  fusão  de  novos
partidos, e a entrada do PMDB nesta. Continuou enfrentando uma oposição
feita por PSDB, Democratas(DEM) e PPS, que não o impediu de vencer as
eleições de 2010 e eleger sua sucessora.

10

Conclusão Parcial

C15
A dinâmica  dos  partidos  políticos  no  Brasil  na  Nova  República  e  seu
alinhamento com o governo ou não.

15

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlvq-jza_PAhWEGJAKHQHADDwQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.psdb.org.br%2F&usg=AFQjCNEMhXP_OcuuhjpJb-aoE3h0aN6MOA
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

b. Alternativas Ideológicas

C16
Governo José Sarney (1985-1990): O primeiro governo da Nova República
teve uma composição ideológica conservadora, de centro-direita, com uma
oposição de esquerda e centro-esquerda.

10

C17

Constituição Federal de 1988: Foi criada durante o Governo Sarney uma
Assembleia Constituinte, para elaborar uma nova Carta Constitucional para
o país. No debate predominaram duas correntes: uma de esquerda, ligada
aos trabalhadores  e  outra  de  centro-direita,  ligada  ao  empresariado.  Tal
embate acabou por criar uma carta garantidora de direitos e deveres – a
“Constituição Cidadã”.

10

C18

Governo  Fernando  Collor  (1990-1992): Caracterizado  por  um  forte
programa  liberal,  que  abriu  a  economia  brasileira  para  produtos  e  um
agressivo programa de privatizações,  mostrando um caráter conservador
em outros aspectos, sofrendo forte oposição de esquerda.

10

C19

Governo Itamar Franco (1992-1994): O Governo Itamar teve um viés mais
nacionalista, com um matiz conservador. Racionalizou a abertura do país
para  o  sistema  internacional,  enquanto  estabilizou  o  sistema  financeiro
nacional, a despeito da oposição da esquerda.

10

C20

Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998): Com um caráter  liberal,  e
muitas  vezes  chamado  neoliberal,  o  primeiro  governo  FHC teve  um  caráter  de
centro. Enfrentou uma dura oposição de esquerda, embora não lhe tivesse impedido
a iniciativa das ações, em especial do programa de privatizações e da reforma do
Estado, diminuindo seu papel na vida nacional.

10

C21

Governo  Fernando  Henrique  Cardoso  (1999-2002): Com o  efeito  de  diversas
crises internas e externas, ainda assim o governo manteve seu caráter liberal  e
centrista,  embora  intervindo  mais  na  economia  e  enfrentando  uma oposição  de
esquerda, liderada pelo PT, que triunfou nas eleições de 2002.

10

C22

Governo  Lula  da  Silva  (2003-2006): Embora  caracterizado  por  uma
“guinada à esquerda”, o governo Lula manteve diversas ações do governo
FHC,  como  a  estabilidade  econômica  e  a  responsabilidade  fiscal,
granjeando o apoio de diversos partidos de direita e centro-direita.

10

C23

Governo Lula da Silva (2007-2010): O segundo governo Lula manteve as
linhas  gerais  do  primeiro  mandato,  caracterizado  como  um  governo  de
centro-esquerda,  com forte  popularidade,  venceu as eleições de 2010 e
manteve a esquerda no poder.

10

Conclusão Parcial

C24
As flutuações das grandes linhas ideológicas do sistema político brasileiro
entre 1985 e 2010.

15

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 A dinâmica político-ideológica da Nova República entre 1985 e 2010. 25

C27
O papel conformador da Constituição Federal de 1988 como garantidora do
processo político nacional.

25

C28
As  diferenças  entre  a  atuação  prática  e  posicionamento  ideológico  de
diversos partidos políticos brasileiros.

20

C29 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 QUESTÃO   (Valor 4,0)

“El ataque terrorista perpetrado en 2001 por Al Qaeda contra las ciudades de Nueva York y Washington, abrieron un
intenso  debate  teórico  y  doctrinal.  Los  Estados  se  encontraron  con  la  necesidad  de  enfrentarse  a  nuevas
amenazas, provenientes de actores no estatales, que actúan en varios escenarios simultáneamente, y que están
caracterizados por la movilidad y dispersión, y por tener una elevada capacidad de organización. El  uso de la
fuerza,  la acción militar en legítima defensa, el  límite geográfico de los conflictos, la respuesta adecuada ante
actores armados no estatales, fueron algunos de los conceptos más debatidos. Sobre todo, tras la respuesta de
Estados Unidos, que inició la llamada guerra global contra el terrorismo, o contra Al Qaeda.” 
(SERRANO, Pilar Pozo.  Límites Geográficos del Campo de Batalla y Derecho Internacional. Documento de
Opinión 07/2012. Instituto Español de Estudios Estratégicos.)

“A minha hipótese é que a fonte fundamental de conflito nesse novo mundo não será essencialmente ideológica ou
econômica. As grandes cisões entre a humanidade e a fonte dominante de conflito será cultural. Estados-nação
continuarão a ser os atores mais poderosos nas questões internacionais, mas os principais conflitos da política
global ocorrerão entre nações e grupos de diferentes civilizações. O choque de civilizações irá dominar a política
mundial. As linhas de ruptura entre as civilizações serão os pontos de conflito do futuro.”
(Tradução livre de HUNTINGTON, Samuel P. The Clash of Civilizations? IN: Foreign Affairs, Edição do Verão de
1993.)

Apresentar as ações e medidas da Guerra ao Terror empreendidas pelos Estados Unidos da América(EUA), após
o “Onze de Setembro de 2001”. 
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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

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
As  ações  empreendidas  pelos  Estados  Unidos  da  América  (EUA)  na
Guerra  ao  Terror,  após  os  atentados  de  Nova  York  em  2001,  vem
transformando a forma de condução dos conflitos no mundo de hoje.

5

C2
Em onze de setembro de 2001 os EUA sofreram uma série de ataques terroristas
em seu território continental, em Nova York, Washington D.C., e na Pensilvânia. 10

C3
Os EUA responderam a esses ataques com o lançamento da chamada Guerra ao
Terror, como parte da sua estratégia global de combate ao terrorismo. 15

C4
O  caráter  transterritorial  dos  atos  terroristas  exigiu  uma  coligação
organizada, promovendo ininterruptas ações de segurança internacional.

10

C5
Serão apresentadas essas ações empreendidas pelos EUA na Guerra ao Terror
após o “Onze de Setembro de 2001”.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES

ESC/
ALUNO

 
Desenvolvimento

     (80% a 90%)
C  o  m      p  r      e  e      n  s      ã  o

d      o         n  í      ve  l         d  e
d  e      s  e  m      p  e      n  h      o

C7

Estabelecimento da Doutrina Bush – O estabelecimento dessa doutrina,
durante o governo de George W. Bush, determinou uma série de princípios
que nortearam a política externa estadunidense em resposta ao atentado
de 11 de setembro de 2001.

20

C8
Medidas policiais – Medidas policiais excepcionais e mais rigorosas de
controle passaram a vigorar em território americano. 

15

C9

Guerra ao Talibã – Uma das primeiras ações conduzidas pelos EUA, após
os ataques de 11 de setembro de 2001, foi a deflagração da guerra do
Afeganistão (2001),  visando desmantelar  o  regime do  Talibã e  capturar
Osama bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda.

20
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Desenvolvimento
     (80% a 90%)
C  o  m      p  r      e  e      n  s      ã  o

d      o         n  í      ve  l         d  e
d  e      s  e  m      p  e      n  h      o

C10

Segunda Guerra do Golfo – Também conhecida com a Guerra do Iraque
(2003), esse conflito teve por objetivo a destruição de armas de destruição
em massa, provavelmente desenvolvida ou de posse do governo iraquiano
de Saddam Hussein, que teria ligações com a Al-Qaeda.

15

C11

Identificação de inimigos – Em uma luta contra um inimigo impreciso,
ocorreu a identificação de grupos ou países hostis aos EUA, acusando-os
de apoiarem o terrorismo e possuidores de armas de destruição em massa,
como o Irã, Iraque e a Coreia do Norte definidos como o “Eixo do Mal”.

15

C12

Controle de imigrantes – Como forma de diminuir o acesso ao território
americano  de  grupos  ou  indivíduos  ligados  ao  terrorismo  foram
estabelecidas  medidas de controle  de  ingresso aos EUA,  dificultando  a
imigração.

15

C13
Patriot Act  (“Lei Patriota”) – Estabelecimento de ações e medidas que
visam facilitar  o combate ao terror,  criando ferramentas de investigação
normalmente presentes em um estado de exceção.

20

C14
Inteligência e Segurança – Estabelecimento da redução de restrições aos
procedimentos de inteligência e segurança.

15

C15
Sigilos bancário e fiscal  –  Realização de diligências especiais  para a
quebra desses sigilos e registros bancários de suspeitos de envolvimento
de com atos terroristas.

15

C16
Meios  de  Comunicação  –  Estabelecimento  de  autorizações  para
investigar  os  meios  de  comunicação  dos  cidadãos,  como  grampos
telefônicos, acesso a rede de e-mails.

15

C17
Documentos  pessoais  – Estabelecimento  de  autorizações  para
averiguações de laudos médicos, históricos profissionais e acadêmicos de
pessoas consideradas suspeitas.

15

C18

Doutrina Obama – Diferentemente da Doutrina Bush, o presidente Barack
Obama advogou uma nova abordagem na Guerra ao Terror, substituindo o
uso  intensivo  da  força  militar  por  ataques  cirúrgicos  a  organizações
extremistas,  com  menos  tropas  e  mais  tecnologias,  parcerias  com
governos e amplo trabalho diplomático.

15

C19 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)
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(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do pensamento. O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,
usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade).  O  exagero  da  objetividade  leva  ao
laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo. 

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

0 (1)

C2:  É parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

10

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

15 (2)

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

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a
coesão  dentro  dos  parágrafos e/ou  entre  os  parágrafos.
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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2016

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 avaliação dos trabalhos escritos, com base nas 
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


