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CP/ECEME 2017
 AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                                                                            

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

Analisar os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) e (1999-2002), nas expressões política e
econômica, concluindo sobre suas ações quanto à política externa brasileira.

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

          HISTÓRIA
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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%)

Algumas
ideias

C1

Fernando Henrique Cardoso ocupou o cargo de ministro da Fazenda no
governo Itamar Franco. A estabilidade econômica e o controle da inflação
alcançadas por meio do Plano Real abriram caminho para sua candidatura
à  Presidência  da  República,  efetivada  pela  aliança  partidária  formada,
majoritariamente, pelo Partido da Social - Democracia Brasileira (PSDB) e o
Partido  da  Frente  Liberal  (PFL,  depois  transformado  em  Partido
Democratas).

10

C2

Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e respeitado intelectual, elegeu-se
presidente no primeiro turno com 55 % dos votos válidos. Popularmente
chamado  de  FHC,  assumiu  a  presidência  em  1º  de  janeiro  de  1995,
governando até 1998. Em seguida, FHC disputou o pleito de 1998, sendo
reeleito, governando o país até 2002.

05

C3
Durante o governo de FHC diversas ações e medidas foram tomadas nas
expressões  política  e  econômica,  permitindo  ao  país  desenvolver  a
democracia e promover o crescimento econômico.

05

C4
O projeto  de política externa de FHC visava a conquista  de um espaço
autônomo na política internacional.

05

C5
A seguir, serão analisados os governos de FHC (1995-1998) e (1999-2002),
nas expressões política e econômica, concluindo sobre suas ações quanto
à política externa brasileira.

05

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
(70%)

Ide ias

 a. Expressão política

C7
No seu  primeiro  mandato  (1995-1998),  FHC conseguiu  a  aprovação  da
emenda  constitucional  que  criou  a  reeleição  para  cargos  efetivos  do
Executivo.

15

C8
Foi  elaborado  o  Plano  Diretor  da  Reforma  do  Estado,  que  priorizava  o
investimento em carreiras estratégicas para gestão do setor público.

15

C9
Aprovação  de  emendas  à  constituição,  que  facilitaram  a  entrada  de
empresas  e  de  capital  estrangeiro  no  Brasil.  Foi  sancionada  a  Lei  do
Petróleo, que acabou com o monopólio estatal do petróleo no Brasil.

15

C10

Um dos  pontos  centrais  para  a  manutenção  da  estabilidade  econômica
duradoura foi o controle dos gastos públicos. Foi visando a esse objetivo
que o governo FHC aprovou, em maio de 2000, a Lei de Responsabilidade
Fiscal  (LRF).Tal  lei  impede  que  prefeitos  e  governadores,  e  também  o
governo federal, gastem mais do que a capacidade de arrecadação prevista
no orçamento dos municípios, dos Estados e da União.

10

C11

Em 9 de abril de 1997, finalmente, o plenário da Câmara aprovou a emenda
da  reforma  administrativa.  Entre  os  assuntos  afetados  pela  emenda
estavam a idade de 75 anos para a aposentadoria compulsória do servidor
público, que até então ocorria aos 70 anos, e a demissão de servidores, dos
quais era exigido um estágio probatório de dois anos e que passaram a ter
garantia de estabilidade no emprego somente depois de cinco anos. Além
disso, a emenda tornou possível a demissão de servidores estáveis quando
o gasto com a folha de pagamento ultrapassasse 60% da receita

10

C12
Em janeiro de 1998, o Congresso aprovaria definitivamente a emenda da
reforma previdenciária, embora alterando medidas propostas originalmente
pelo governo.

10

C13

Durante a posse de reeleição, FHC anunciou a criação, ainda em condição
extraordinária, do Ministério da Defesa (MD). A data efetiva da criação do
MD foi 10 de junho de 1999, quando foi aprovada a Medida Provisória 1799-
6,  que  extinguiu  o  Estado-Maior  das  Forças  Armadas  (EMFA)  e  os
ministérios militares. 

15

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

Ide ias

C14

Apesar das críticas dos partidos de oposição às alianças políticas do governo, foi a
forte  base  parlamentar  de  apoio  a  F  HC  que  contribuiu  decisivamente  para  a
estabilidade  política,  um  dos  traços  importantes  da  sua  gestão  pois,  além  de
assegurar a governabilidade, consolidou a jovem e frágil democracia brasileira, fato
importante para se manter respeitado, no que se refere à política externa brasileira,
no cenário internacional.

15

b. Expressão econômica

C15

FHC  continuou  o  processo  de  privatização  de  estatais  iniciadas  por
Fernando  Collor.  Foram  privatizadas  rodovias  federais,  a  maioria  dos
bancos  estaduais  responsáveis  por  grande  parte  do  deficit  público  e,  o
sistema telefônico brasileiro. 

15

C16

Em  relação  à  agricultura,  o  governo  marcou  presença  com  a  criação  do  novo
Imposto  de  Transmissão  Rural  (ITR),  que  elevou  as  alíquotas  para  gravar  a
propriedade improdutiva. Conseguiu, também, aprovar o “rito sumário”, que tornou
possível  a  desapropriação  imediata  de  terras  consideradas  improdutivas  pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

15

C17

Para evitar uma crise cambial que afetaria o núcleo estratégico da sustentação do
plano de estabilização econômica, o governo reagiu em março de 1995 com várias
medidas: alterou para cima a banda cambial (faixa de valores em real em que o
dólar  podia  flutuar),  aumentou  as  taxas  de  juros,  eliminou  o  Imposto  sobre
Operações Financeiras (IOF) para empréstimos e aplicações de capital estrangeiro
nas bolsas de valores.

15

C18

 Privatização do setor de telecomunicações, o que permitiu a venda das
empresas estatais do setor para o capital privado e estabeleceu a criação
da  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (ANATEL),  responsável  pela
regulamentação do setor.

10

C19

Para  reverter  a  tendência,  em março  o  governo  aumentou  em mais  de
100% a alíquota de importação de automóveis e de mais de uma centena
de itens da pauta de importações.  Para inibir  o consumo,  atrair  capitais
externos e recuperar a balança comercial, elevou ainda mais as taxas de
juros. Como o ritmo da economia permanecia acelerado, adotou medidas
de restrição ao crédito bancário.

10

C20
Liberação da participação do capital privado na distribuição de gás natural
canalizado e Implantação do gasoduto Brasil-Bolívia.

10

C21
A  política  agrária  foi  sintetizada  na  criação,  em  1999,  do  Ministério  do
Desenvolvimento Agrário, que tinha entre suas competências a reforma agrária e a
promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

15

Conclusão Parcial

C22

Apesar das várias crises externas que impactaram a economia brasileira
durante  o  período,  graças  à  continuidade  do  Plano  Real  a  inflação  se
manteve baixa, na casa de um dígito percentual anual, e assim continuou
pelos anos seguintes, contribuindo para um bom relacionamento quanto à
política externa brasileira.

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%)

Ideias

C24

Fernando Henrique Cardoso conseguiu conter a oposição e aprovar com
facilidade projetos políticos e reformas constitucionais. Porém, no segundo
mandato,  o  presidente  teve  maior  dificuldade  de  governar  devido  à
reorganização  das  oposições,  mas  passou  a  faixa  presidencial  com  a
democracia mais amadurecida e a economia com uma inflação controlada.

10

C25
Com base na análise das expressões política e econômica,  em síntese,
observou-se que o governo de FHC buscou a estabilidade democrática e o
crescimento econômico e sustentável.

20

C26

A  política  externa  de  seu  governo  foi  orientada  pela  democracia,
estabilidade  monetária,  e  abertura  de  mercados e  ainda  pela  estratégia
política  de  adesão  ao  Tratado  de  Não-Proliferação  de  Armas Nucleares
(TNP). Algumas de suas prioridades foram a promoção de maior integração
regional, especialmente através do Mercado Comum do Sul (Mercosul). 

20

C27
O  governo  de  FHC  foi  marcado  pelas  privatizações,  emendas
administrativas,  na  expressão  política  e  controle  da  inflação,  permitindo
uma transição estável para o novo presidente.

10

C28  Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300
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3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
ESCO-
RES

ESC
ALUNO

(3)

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

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

0 (1)

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

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor. 25 (2)

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

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

0 (1)

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

10

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

20 (2)

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

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

0 (1)

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

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

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

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

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

RESULTADO DA QUESTÃO

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

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

2ª QUESTÃO   (Valor 4,0)
 

Apresentar o processo de independência das províncias ultramarinas portuguesas na África.

 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) 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  províncias  ultramarinas  portuguesas  na  África  vivenciaram  seus
processos de independência a partir da segunda metade do século XX.

10

C2

Esse processo de emancipação política das colônias portuguesas, ocorrido
no  continente  africano,  foi  fortemente  influenciado  pelo  sentimento
nacionalista desenvolvido após as Grandes Guerras Mundiais e a Guerra
Fria.

15

C3

No final da década de 1950, Portugal viu-se confrontado com o paradoxo da
situação gerada pelo Estado Novo português, a sua política de neutralidade
durante  a  II  Guerra  Mundial  (II  GM)  e  a  manutenção  de  territórios
influenciados pelas ideias do pós-guerra, iniciando a Guerra do Ultramar.

13

C4
Será apresentado o processo de independência das províncias ultramarinas
portuguesas na África.

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
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C6

a. Angola – No caso angolano os movimentos de libertação nacional foram três; a
União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), a Frente Nacional
de Libertação de Angola (FNLA) e o Movimento Popular de Libertação de Angola
(MPLA) que promoveram grandes enfrentamentos com as forças portuguesas em
um conflito que durou de 1961 a 1974. Após a Revolução dos Cravos (1974) o
governo  português  iniciou  as  negociações  com  os  movimentos  de  libertação,
constituindo um governo de transição nos anos de 1974 e 1975.

40

C7

b. Cabo Verde – As questões de terras e sua falta de distribuição, devido
ao regime de exploração emoldurou os debates sobre sua emancipação. O
esforço dos militantes do Partido Africano da Independência da Guiné e
Cabo  Verde  (PAIGC)  promoveu  o  processo  de  emancipação  de  Cabo
Verde em 1975. Portugal montou um governo de transição composto por
representantes portugueses e cabo verdianos.

38

C8

c.  Guiné-Bissau – Sua independência se deu de forma unilateral no ano
de 1973,  tendo  sida  reconhecida  em 1974.  O movimento  de  libertação
também chegou por intermédio do PAIGC, porém, a luta armada contra as
forças portuguesas foi mais efetiva.

38
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C9

d.  Moçambique – Teve sua independência reconhecida por Portugal no
ano de 1975, depois de dez anos de conflitos. O principal movimento de
libertação nacional foi a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO),
criada  em  1962,  de  orientação  comunista.  A  FRELIMO  enfrentou  a
oposição da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) apoiada pela
África do Sul e seu regime racista.

40

C10

e. São Tomé e Príncipe – O movimento pela libertação dessa nação teve
impulso na II GM com o clamor de pequenos grupos que evoluiu para um
movimento  organizado  e  coletivo,  onde  nasceu  o  sentimento
anticolonialista e nacionalista. Pode-se dizer que a transição foi pacífica,
ocorrendo no ano de 1974 com o fim do regime salazarista. O partido mais
atuante em São Tomé, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe
formou com os representantes locais de Portugal o governo de transição.

36

C11 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
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2017

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).


