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1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

HISTÓRIA 
 

 1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Analisar as diferenças entre Norte e Sul dos Estados Unidos da América (EUA),                                                         
nas expressões política e econômica, que desencadearam a Guerra Civil (1861-1865). 

 
1. MÉTODO 

TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores 
PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-

RES 
ESC 

ALUNO 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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 

Desenvolvimento 

 
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 
 

Conclusão 
(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 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 
As grandes diferenças político-econômicas entre o Norte e o Sul dos Estados 
Unidos da América (EUA), que criaram uma clivagem cada vez maior, levaram 
os estados das duas regiões a se enfrentarem numa Guerra Civil (1861-1865). 

20  

C2 A crise política se arrastava desde os anos 1840 entre os estados do Norte e do 
Sul, impedindo o funcionamento pleno do país. 5  

C3 
O Norte dos EUA tinha os estados mais populosos e uma base econômica 
diversificada enquanto o Sul tinha uma pequena população e economia 
totalmente dependente da monocultura agrícola com mão de obra escrava. 

10  

C4 
A seguir, serão analisadas as diferenças entre Norte e Sul dos EUA, nas 
expressões política e econômica, que desencadearam a Guerra Civil 
(1861-1865). 

5  

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

                          
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Diferenças Norte-Sul na expressão política.   

C6 

O confronto entre dois diferentes tipos de sociedade: no Norte, a população 
era composta por locais e imigrantes, com grande inspiração dos ideais de 
liberdade e meritocracia, enquanto que no Sul o domínio político era dos 
aristocratas rurais, que buscavam preservar seus privilégios, sendo que um 
terço da população sulista era de escravos. 

10  

C7 
A questão escravocrata dominou o debate político no Congresso: os 
estados do Norte pressionavam pela não adoção da escravatura nos 
territórios a serem incorporados aos EUA, enquanto os estados do Sul 
buscavam impor sua vontade e expandir a escravidão. 

10  

C8 

Uma tentativa do Norte de resolver a questão escravista: a Cláusula Wilmot 
da Lei de Posse de novos territórios proibia a escravidão nos territórios 
conquistados do México na Guerra Mexicano-Americana (1846-1848) foi 
aprovada pela Câmara e rejeitada pelo Senado, graças a forte atuação dos 
políticos sulistas, demonstrando as diferenças entre Norte e Sul. 

10  

C9 
A aprovação da Lei Federal (Lei de Escravos Fugitivos), em 1850, foi uma 
vitória dos estados do Sul, pois ordenava a ajuda federal em casos de 
captura de escravos em fuga, foi burlada pelos estados do Norte, que ainda 
ajudavam os fugitivos e os abrigavam, sob protestos sulistas. 

10  

C10 
O Partido Democrata, principal agremiação política do período, estava 
dividido entre abolicionistas e escravagistas, tanto no Norte quanto no Sul, o 
que comprometia sua ação. 

10  

C11 
O Partido Whig, dominado por abolicionistas, rachou por causa das 
diferenças entre membros nortistas e sulistas. Deste processo surgiu o 
Partido Republicano, que apesar das simpatias pelo fim da escravidão, 
procurava mantê-la confinada aos estados do Sul. 

10  

C12 O Norte era dominado pela democracia liberal enquanto o Sul era dominado 
pela oligarquia rural, que concentrava o poder e a riqueza. 10  

C13 
A forte divergência entre o Norte, onde seus representantes buscavam 
garantir os direitos da população em geral, e o Sul, no qual os 
representantes buscavam preservar os direitos da oligarquia. 

10  

C14 
A eleição de Abraham Lincoln pelo Partido Republicano, com a plataforma 
de limitar a escravidão aos estados do Sul e impedir a expansão escravista 
nos territórios do Oeste recém-incorporados aos EUA. 

10  

 Conclusão Parcial   

C15 O abismo político entre o Norte e o Sul dos EUA, em especial na questão da 
escravidão, levou o país ao conflito. 10  

 b. Diferenças Norte-Sul na expressão econômica.   
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

C16 
Os estados do Norte procuravam impor um protecionismo econômico para 
poder fortalecer sua indústria, que competia com as potências da Europa, 
enquanto os estados do Sul buscavam uma abertura econômica, já que 
dependiam exclusivamente das exportações agrícolas. 

10  

C17 
A capacidade industrial do Norte gerou uma necessidade de reforçar o 
mercado interno, estimulando o fim da escravidão, enquanto que o Sul 
buscava impedir ao máximo, já que sua produção era feita toda com mão de 
obra escrava. 

10  

C18 
A riqueza produzida no Norte advinha de fontes diversas: comércio, 
indústria e serviços, garantindo a população acesso à qualidade de vida, 
enquanto no Sul a riqueza era gerada apenas pela monocultura exportadora 
e ficava na mão da oligarquia dominante. 

10  

C19 

A distribuição de terras colocava em choque o Norte e o Sul. Enquanto os 
nortistas queriam uma distribuição que promovesse o acesso à terra ao 
grosso da população, com baixo custo e pequenas propriedades, os sulistas 
desejavam uma concentração fundiária com alto custo para aquisição, 
limitando o acesso. 

10  

C20 

Os nortistas defendiam que as terras nos territórios do Oeste fossem 
distribuídas gratuitamente aos colonos e imigrantes que chegavam aos 
EUA, promovendo a pequena propriedade, enquanto os sulistas desejavam 
que as terras fossem concentradas e dadas ou vendidas a famílias 
tradicionais de grandes fazendeiros. 

10  

C21 
O fluxo de capitais era maior no Norte, devido à diversificação da economia, 
enquanto no Sul, havia dificuldades para captação de recursos devido à 
dependência econômica da agricultura. 

10  

C22 

A criação de um sistema bancário centralizado e interligado beneficiou o 
Norte, que tinha forte demanda por financiamentos para manter sua 
economia dinâmica em crescimento, enquanto prejudicava o Sul, que tinha 
mais dificuldade de atrair investimentos e por isso defendia uma 
descentralização do sistema. 

10  

C23 
A chegada de um grande número de imigrantes aos EUA aumentava a 
população, a disponibilidade de mão de obra e ainda impulsionava o 
mercado consumidor interno, o que fortaleceu a economia do Norte e 
enfraqueceu a do Sul. 

10  

C24 
No Norte a população assalariada gerava um mercado consumidor 
poderoso, com grande circulação de dinheiro, enquanto no Sul a circulação 
era bem mais restrita, devido à exploração da mão de obra escrava e a 
pouca diversificação econômica. 

10  

 Conclusão Parcial   

C25 

Na expressão econômica, o Norte com uma economia industrial, liberal, 
dinâmica e com mão de obra livre e assalariada contra o Sul com uma 
economia monopolizada pela atividade agroexportadora com mão de obra 
escrava. 

10  

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 
ALUNO 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Ideias 

C27 Norte e Sul, e o choque entre diferentes projetos de país na política e 
economia que levou a Guerra Civil. 20  

C28 
A profunda clivagem política entre os estados do Norte, adeptos da 
democracia liberal e meritocracia, e os estados do Sul, dominados por uma 
oligarquia que buscava preservar seus privilégios. 

10  

C29 O abismo entre as economias do Norte e do Sul, modelos completamente 
diferentes entre si, capitalismo dinãmico e contra monocultura exportadora. 10  

C30 O caminho da Guerra Civil: as profundas diferenças entre Norte e Sul. 20  
C31 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   
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Apresentar as contribuições de Nicolau Maquiavel, Carl von Clausewitz, Antoine-Henri de Jomini e John Keegan 
para o Pensamento Militar contemporâneo. 
 
 1. MÉTODO 

TOTAL: 80 (oitenta) escores 

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

Introdução 
(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 

 
Desenvolvimento 

(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 

Desenvolvimento 
 

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 

 
Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas 
ideias 

C1 O Pensamento Militar Contemporâneo foi fortemente influenciado pelos 
Grandes Pensadores Militares: Maquiavel, Clausewitz, Jomini e Keegan. 15  

C2 As diversas contribuições dos pensadores na expressão político-
estratégica sobre os conflitos na História. 10  

C3 As diversas formas de pensar a Guerra através das obras clássicas de tais 
pensadores e seus reflexos nos dias atuais. 10  

C4 
A seguir, serão apresentadas as contribuições de Nicolau Maquiavel, Carl von 
Clausewitz, Antoine-Henri de Jomini e John Keegan para o Pensamento Militar 
contemporâneo. 

5  

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC/ 
ALUNO 

 
 
 

 a. Nicolau Maquiavel   

C6 
Fortalecimento do Estado: Maquiavel defende o aumento do Poder do Estado, 
através do ganho de capacidade militar e mobilização de recursos em favor de 
promover a segurança do país. 

10  
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

ideias 

C7 
Definição clara dos objetivos: o Estado e o governante devem ter 
objetivos claros, em especial quando do uso do Poder Militar, para que 
seja decisivo no campo político e não traga ameaça ao próprio Estado. 

10  

C8 Aplicação dos meios: para atingir os fins desejados pelo governante e o 
Estado, deve se considerar a dimensão estratégica, sem o princípio moral. 10  

C9 
Permanência de Maquiavel: o Estado em sua dimensão nacional, fonte 
do poder; Exército como instrumento da ação estratégica, garantidor da 
segurança e meio para a consecução dos objetivos nacionais. 

20  

 b. Carl von Clausewitz   

C10 
Teoria da Guerra: Clausewitz se preocupou em entender como a Guerra 
ocorre e daí fez uma série de considerações, com validade até os dias 
atuais. 

10  

C11 
Natureza Política da Guerra: A Guerra é um fenômeno que ocorre movida 
ou motivada por sua natureza intrinsecamente ligada à política, sendo ela 
um ato de força destinado à imposição da vontade sobre um inimigo. 

20  

C12 
Predominância da Política: Sem o devido controle, uma guerra pode 
levar a níveis de violência que a colocaria como um conflito absoluto, 
descontrolado. 

10  

C13 
O Reino da Incerteza: os diversos fatores complicadores das operações – 
a assimetria ataque/defesa, a questão da dúvida, o medo e a motivação 
dos soldados, a fadiga destes e os acidentes. 

10  

 c. Antoine-Henri de Jomini   

C14 

Princípios de Guerra: Jomini acreditava que a Guerra era imutável, e com 
princípios universais, independentes do tempo, que eram – Objetivo; 
Ofensiva; Cooperação; Concentração de Força; Economia de Força; 
Manobra, Surpresa e Dissimulação; Segurança; Simplicidade. 

20  

C15 
Logística: Jomini destaca e valoriza o papel dos suprimentos na condução 
dos exércitos e das operações, e sem um adequado regime logístico, as 
forças estariam fadadas ao fracasso. 

10  

C16 

O Comandante: com forte influência napoleônica, Jomini acreditava que o 
comandante militar não deveria estar estritamente subordinado ao 
governo, e deveria possuir liberdade de ação para buscar o triunfo no 
campo de batalha. 

10  

C17 
Guerra como Ciência: Para Jomini não havia dúvida de que existia uma 
“Ciência Militar” com princípios universais, caracterizada por uma 
universalidade estratégica. 

10  

 d. John Keegan   

C18 

Guerra como Cultura: Keegan considera que a Guerra é um fenômeno 
tão antigo quanto o homem, tendo uma fonte cultural antes de política, 
fazendo portanto, uma crítica a Clausewitz. Para ele, o homem tenderia a 
violência por meio cultural, e por meio desta dimensão, ele também 
poderia ser refreado de usar a violência. 

20  

C19 

Limitações a Guerra: Keegan destaca que a Guerra não pode ocorrer em 
todos os lugares por causa das limitações geográficas, em razão de áreas 
do globo onde não possibilidade de combates como oceanos, montanhas 
ou áreas inóspitas. 

10  

C20 
As Culturas Guerreiras: Keegan estuda diversas culturas para fazer valer 
seu ponto bem como a Guerra em tais sociedades foi ditada por uma 
faceta cultural, que limitava inclusive como a violência ocorreria. 

10  

C21 

Ferro e Fogo: Para Keegan, a adoção do ferro no fabrico das armas e 
engenhos permitiu uma revolução complementada pela entrada da pólvora 
e do fogo, que aumentou a dimensão dos conflitos, sua violência e 
capacidade destrutiva. 

10  

C22 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 
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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 preconi-
zado 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 subtítu-
lo (quando utilizado) deve ser a citação sintetizada do fato. Após 
o que, deve seguir a argumentação que sedimenta a ideia apre-
sentada (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 desenvolvimen-

to. 
14 Confeccionou introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo. 
15 Redigiu introdução contendo poucas ideias conside-

radas válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão. 

16 Não estabeleceu a ligação da introdução com o de-
senvolvimento. 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 apro-

priada. 
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 inapropri-

ada. 
40 Redigiu frase/parágrafo confuso e de difícil compreen-

são. 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). 

 
 


