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DPS 

CP/CAEM 2019 
AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

(UMA SOLUÇÃO) 
 

HISTÓRIA 

 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
Analisar os fatos históricos marcantes ocorridos na Europa Ocidental e nas Américas, nos períodos de 1740 a 

1789 e de 1789 a 1822, concluindo sobre aqueles que influenciaram diretamente na formação do Estado Brasileiro. 
 
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 
Os fatos históricos ocorridos na Europa e nas Américas foram cunho político, social 
e econômico. O Século XVIII ficou conhecido como o Século das Revoluções. 

15  

C2 
O “Velho Continente” foi o palco escolhido para a ocorrência dos principais 
acontecimentos no século XVIII e com influências nas Américas. 

10  

C3 
As revoluções do século XVIII contribuíram para o surgimento de fatos que 
influenciaram no processo de independência e na formação do Estado Brasileiro. 

10  

C4 

A seguir, serão analisados os fatos históricos marcantes ocorridos na Europa 
Ocidental e nas Américas, nos períodos de 1740 a 1789 e de 1789 a 1822, 
concluindo sobre aqueles que influenciaram diretamente na formação do 
Estado Brasileiro. 

10  

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Ideias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. De 1740 a 1789   

C6 

O Despotismo Esclarecido (1740-1796), uma combinação de princípios 
iluministas com o poder monárquico centralizado, deu origem ao governo típico 
do século XVIII na Europa. 

5  

C7 
A influência do Iluminismo propondo um novo modelo de Estado, com a divisão 
deste em três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

10  

C8 

A Revolução Industrial (1750) iniciada na Inglaterra, a partir da segunda metade 
do século XVIII, com o surgimento da manufatura e do trabalho assalariado, 
transformou completamente a estrutura da sociedade, com reflexos para o 
comércio no Brasil Colônia. 

10  

C9 

A Era Pombalina foi uma época importante na história de Portugal e do Brasil. 
O período corresponde aos anos em que Marquês de Pombal exerceu o cargo 
de primeiro-ministro português, durante o reinado de Dom José I, de 1750 a 
1777. 

5  

C10 

O Tratado de Madrid foi um tratado firmado na capital espanhola entre os reis 
João V de Portugal e Fernando VI da Espanha, em 13 de janeiro de 1750, para 
definir os limites entre as respectivas colônias sul-americanas, pondo fim assim 
às disputas. 

5  

C11 

O Tratado de El Pardo (1761) anulou todas as disposições e acordos 
provenientes do Tratado de Madri de 1750, que havia falhado em promover a 
paz nas colônias espanhola e portuguesa. 

5  

C12 

A Independência dos Estados Unidos da América (EUA) em 1776, rompendo 
com o processo colonial inglês e criando um tipo de regime político novo: a 
república com base na democracia representativa. Para o Brasil as ideias da 
revolução americana serviram de referencial ao processo de independência 
que estava sendo gestado na colônia portuguesa na América. 

10  

C13 

O Tratado de Santo Ildefonso, assinado entre Portugal e Espanha, no dia 1 de 
outubro de 1777, restaurava grande parte do Tratado de Madri (1750) que havia 
sido anulado com a assinatura do Tratado de El Pardo (1761), resultante do 
fracasso na promoção da paz nas fronteiras coloniais. 

5  

 

C14 

A Revolução Francesa ocorrida em 1789, a partir da decadência do 
absolutismo, do surgimento das ideias iluministas que reivindicavam o fim dos 
privilégios, a igualdade perante a lei, a liberdade de pensamento e de 
expressão. As ideias da Revolução tiveram repercussão no Brasil Colônia, 
motivando movimentos de cunho emancipatório como a Inconfidência Mineira 
de 1789. 

 
10 

 

 Conclusão Parcial   

C15  A Crise e Fim do Antigo Regime fruto dos fatos ocorridos no período. 10  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Ideias  

 b. De 1789 a 1822   

C16 

O período Napoleônico (1799-1812) obrigou a Coroa Portuguesa se transferir 
para o Brasil, em 1808. Com isso a Colônia passou a desfrutar de melhorias 
como uma certa autonomia na administração pública. 

10  

C17 
A Independência das Colônias Espanholas serviu como inspiração aos 
brasileiros que já buscavam uma de proclamar sua independência. 

5  

C18 
A Revolta dos escravos no Haiti, em 1791, redundou no receio da elite brasileira 
de que o mesmo ocorresse em terras brasileiras. 

5  

C19 

O Tratado de Badajoz, também referido como Paz de Badajoz, foi celebrado na 
cidade espanhola de Badajoz em 1801, entre Portugal, por uma parte, e a 
Espanha e a França coligadas, pela outra. 

5  

C20 

 A independência do Haiti foi proclamada em 1.º de janeiro de 1804, sendo a 
primeira nação independente do Caribe, a primeira república negra do mundo 
e o primeiro país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. 

5  

C21 
A Vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, contribuiu para 
acelerar o processo de emancipação brasileiro 

10  

C22 
Abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas (1810) atraiu os principais 
países da Europa para negociar suas riquezas, abolindo o Pacto Colonial. 

5  

C23 

O Congresso de Viena, em 1815, após a queda de Napoleão, teve como um 
dos assuntos a nova reestruturação da Europa. Portugal, por possuir mais de 
um reino participou dessa partilha e da criação da Santa Aliança. O Brasil por 
ter sido elevado à categoria de Reino Unido não passou por uma recolonização 
imposta pela Santa Aliança. 

10  

C24 
Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido com Portugal e Algarves (1815), 
consequência do Congresso de Viena. 

5  

C25 
A campanha de Independência das Colônias espanholas, liderada por Simon 
Bolívar e San Martin “Os Libertadores da América”, contribuiu para o processo 
de independência do Brasil. 

5  

C26 

A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento separatista – o último 
que ocorreu no período colonial – de caráter republicano que aconteceu na 
Capitania de Pernambuco. Esse movimento foi liderado pelas elites locais, 
porém contou com grande adesão popular. Essa revolta teve como causa direta 
as mudanças ocasionadas nessa região por causa da transferência da Corte 
portuguesa para o Brasil em 1808. 

5  

C27 

A Revolta Liberal do Porto em 1820 devolveu o governo aos portugueses. As 
cortes portuguesas exigiram o retorno de D. João VI para Portugal e 
estabeleceu medidas para recolonizar o Brasil como colônia o que acelerou o 
processo de sua independência. 

10  

 Conclusão Parcial   

C28 
 A reordenação dos mapas da Europa e das Américas fruto das influências dos 
fatos históricos ocorridos nesse período analisado. 

10  

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.   
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCO-
RES 

ESC 

ALUNO 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Ideias 

C30 
Os fatos históricos ocorridos na Europa e nas Américas ditaram os novos rumos 
que passaram a prevalecer no cenário mundial. 

20  

C31 
Em síntese, evidenciam-se os seguintes fatos: Transformações sociais, 
econômicas e sociais na Europa e nas Américas 

30  

C32 

Os ideais das Revoluções Americana e Francesa, bem como as 
independências das colônias espanholas nas Américas criaram as condições 
para a emancipação do Brasil. Acrescenta-se a esses fatos, a Revolução 
Liberal do Porto, que também contribuiu para o referido processo de 
independência do Brasil. 

20  

C33 
Da análise feita, deve-se enfatizar o surgimento de novas Nações e novos 
ideais na Europa Ocidental e nas Américas. 

20  

C34 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 avali ação 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 os fatos que marcaram a História do Exército Brasileiro, no período de 1808 a 1889. 

 
 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 

caracterização 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 
A história do Exército Brasileiro (EB) foi fortemente marcada a partir da 
chegada da Família Real ao Brasil, em 1808, após o Bloqueio Continental 
imposto por Napoleão Bonaparte na Europa. 

10  

C2 
Após o bloqueio, o Príncipe Regente D João decidiu transferir para o Brasil, 
toda a administração portuguesa, dando início as inúmeras transformações no 
país e no EB. 

10  

C3 
No período compreendido entre a chegada da Família Real em 1808 e 
proclamação da República em 1889, o EB foi protagonista, de diversos fatos e 
acontecimentos históricos ocorridos no Brasil. 

 
10 

 

C4 
Esses acontecimentos e fatos históricos marcaram a instituição como pilar do 
Império e logo em seguida com a República, em 1889. 

5  

C5 
A seguir, serão apresentados os fatos que marcaram a história do EB, no 

período de 1808 a 1889. 
5  

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.   
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCO
-RES 

ESC 
ALUNO 

 

 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 

Algumas 
ideias 

C7 
a. Criação do Academia Real Militar - Em 1810, a corte portuguesa no Brasil 
criou a Academia Real Militar, no Rio de janeiro, dando início ao estudo da 
ciência militar no Brasil. 

15   

C8 
b. A construção de infraestrutura militar do EB - Entre os anos de 1811 a 
1815, ocorreram a construção de hospitais militares, arsenais de guerra, 
indústrias de armas, e fábricas de pólvora. 

15  

C9 

c. A conquista de Caiena e da Província Cisplatina - As ocupações de 
Caiena (Guiana Francesa) em 1809 e da Província Cisplatina (atual Uruguai) 
em 1816, marcaram a presença do EB na política externa do príncipe regente 
D. João VI. 

 
15 

 

C10 
d. Criação do Ministério da Guerra - Em 1815 foi criado o Ministério de 
Guerra e Estrangeiros para gerenciar toda a estrutura militar do Exército 
Imperial Brasileiro. 

10  

 C11 
e. Independência do Brasil - Dom Pedro I declara a Independência do Brasil, 
com a participação de integrantes do EB, que compunham a sua guarda 
pessoal. 

15  

C12 
f. Participação na Guerra na Cisplatina - Ocupada por D João VI, em 1816, 
permaneceu com o Império brasileiro, com a participação do EB até sua 
independência entre os anos de 1825 a 1828. 

15  

C13 
g. Reorganização do Exército Imperial Brasileiro - Ocorrida em 1831, 
seguida da criação da Guarda Nacional. Extintos os antigos corpos de milícias 
e ordenanças, além das guardas municipais. 

15  

C14 

h. Participação do exército nas revoltas regenciais - No período pós-
independência, entre os anos de 1832 a 1841, o Exército Imperial reprimiu 
sucessivas revoltas regências, como a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e 
a Revolta dos Malês. 

10  

C15 
i. A Revolução Farroupilha - Ocorrida entre os anos de 1835 a 1845 teve a 
participação efetiva do EB, a partir de 1842, sob o comando do Barão de 
Caxias, em 1845, dar-se por fim a revolução. 

10  

C16 
j. Guerra contra Oribe e Rosas – Entre os anos de 1851 e 1852. O EB 
participou junto com tropas da Argentina, do Uruguaio e de províncias rebeldes 
da própria argentina da Guerra contra Oribe e Rosas. 

10  

C17 
l. Guerra contra Aguirre – Em represália a invasões no sul do País em 1864, 
por grupos uruguaios, o EB participou da Guerra contra Aguirre, com mais de 
seis mil homens. 

10  

C18 

m. Guerra da Tríplice Aliança – Após a invasão do Mato Grosso pelo 
Paraguai, O EB participou da Guerra da Tríplice Aliança, de 1864 e 1870, com 
o apoio da Argentina e Uruguai (Tríplice Aliança), com destaques às lideranças 
de Caxias e Osório.        

15  

C 19 

n. A Questão Militar – Declarações do Tenente Coronel Sena Madureira oficial 
que privava da amizade do Imperador, que 1883, se opôs ao projeto que 
obrigava a contribuição ao montepio dos militares, conduziu o país para o início 
de uma grave crise, aproximando os militares e os republicanos. 

15  

C 20 

o. A Fundação do Clube Militar – Ocorrida em 1887 atuou na crise servil, 
quando os oficiais solicitaram por intermédio do seu presidente do clube, 
Deodoro, que o Ministro da Guerra, desobrigasse o exército de caçar escravos 
foragidos, o que na prática já acontecia. 

 
15 

 

C21 
p. A Proclamação da República - Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca 
proclama a República e será o primeiro presidente militar do país, dando início 
a chamada “República da Espada”. 

15  

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 – DPS 

Ficha de Observações – 2019 
 

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 enunci-
ado. 

21 Respondeu parcialmente ao pedido. 

6 
Empregou inadequadamente o verbo na 1ª pes-
soa (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 videoaulas. 

24 

Não observou que na questão do ND COMPRE-
ENSÃO o subtítulo (quando utilizado) deve ser a 
citação sintetizada do fato. Após o que, deve seguir 
a argumentação que sedimenta a ideia apresen-
tada (relação de causa e efeito). 

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25 
Não atentou que na questão do ND COMPREEN-
SÃO NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, ex-
ceto quando claramente explicitado no pedido. 

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais. 

11 
Antecipou ideias do desenvolvimento na introdu-
ção. 

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 introdu-
ção. 

29 
Concluiu sobre ideias não constantes do desenvol-
vimento 

14 
Confeccionou introdução fora do assunto pe-
dido. 

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 
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 pe-
ríodo. 

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, compro-
metendo a clareza do texto. 

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49 
Empregou palavra e/ou expressão de maneira ina-
propriada. 

40 
Redigiu frase/parágrafo confuso e de difícil com-
preensão. 

50 
Redigiu texto com caligrafia ruim, comprometendo 
o entendimento da solução. 

41 
Usou incorretamente as iniciais maiúsculas/mi-
núsculas. 

51 
Não colocou entre aspas palavras em idioma es-
trangeiro. 

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 

 
 

 


