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1ª AVALIAÇÃO SOMATIVA
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

Q  U  E  S      T  Ã      O ÚNICA   (Valor 10,0)

Caracterizar  a República Popular da China (RPC) e a República Federal  da Alemanha (RFA), segundo a
expressão psicossocial,  destacando consequências das medidas adotadas por tais países em face da pandemia da
COVID-19.

1. MÉTODO
TOTAL: 200 (duzentos) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 6

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 6

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação

correta para o desenvolvimento.
6

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 4

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 4

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 20

M8

Atendimento da imposição da
servidão (citação e

caracterização das ideias ou
somente caracterização).

Em todas as ideias. 40

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M9
Identificação da coerência das

ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 30

Em mais da metade das ideias. 20

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M10
Caracterização das ideias com

ligação de causa e efeito.

Em todas as ideias. 40

Em mais da metade das ideias. 30

Em menos da metade das ideias. 20

Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da imposição do

destaque.

Em todas as ideias. 40

Em mais da metade das ideias. 30

Em menos da metade das ideias. 20

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 200

2. CONHECIMENTO
Total: 600 (seiscentos) escores

- 600 (seiscentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema 
- 100 (cem) 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 600 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

A República Popular da China (RPC) e a República Federal  da Alemanha
(RFA)  são  duas  das  mais  pujantes  nações  existentes  no  atual  sistema
internacional.  Entretanto  possuem  peculiaridades  quanto  à  expressão
psicossocial.

20

 Aluno nº



2

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C2

A RPC é situada na porção oriental da Ásia. A China é detentora de uma
cultura  de  cinco  mil  anos  de  existência  e  uma  população  com
aproximadamente  1.4  bilhão  de  pessoas,  que  habitam  uma  área  de
9.562.911  km2.  Além  disso,  é  caracterizada  por  grande  diversidade
fisiográfica, que influencia na ocupação territorial. Já a Alemanha, localizada
na Europa Central, ocupa uma área de 356.733 Km2 de extensão. Trata-se
de  uma  república  federal  constituída  por  16  estados  federativos,  bem
articulados  entre  si,  nessa  que  é  a  maior  economia  da  União  Europeia.
Atualmente,  a  Alemanha  possui  uma  população  de  aproximadamente  83
milhões de pessoas.

25

C3

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que se
caracteriza por um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a
quadros  respiratórios  graves.  O  novo  coronavírus  teve  a  sua  expansão
potencializada pela própria dinâmica do sistema internacional, marcado pela
interdependência  econômica  e  pelo  intenso  fluxo  de  bens,  serviços  e
pessoas.

15

C4

Com os primeiros  casos  registrados  na China,  ainda no final  de  2019,  a
mancha  geográfica  do  vírus  logo  se  espalhou  pela  Ásia  e,  seguindo  em
contornos  gerais  da  Rota  da  Seda,  chegou à  Europa.  Atualmente,  atinge
praticamente todos os continentes.

20

C5
A fim de conter a expansão da doença, os países vêm adotando medidas
protocolares seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

15

C6
A seguir  serão  caracterizadas  a  RPC  e  a  RFA,  segundo  a  expressão
psicossocial,  destacando  consequências  das  medidas  adotadas  por  tais
países em face da pandemia da COVID-19.

10

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

a. República Popular da China

C8

População  desigualmente  distribuída. A RPC  tem  por  característica  a
concentração  da  população  em  faixas  específicas  do  território.  A  média
nacional  é de 149 habitantes  por  km2 (dados de 2019).  A metade Oeste,
Noroeste e Sudoeste é dominada por  áreas de grandes cordilheiras e de
planaltos.  O  Norte  possui  áreas  desérticas,  como a região de Gobi,  e  as
maiores densidades  populacionais  estão  em planícies  nas  porções  Leste,
Nordeste  e/ou  junto  ao  litoral,  o  que  contribui  para  a  existência  de
adensamentos populacionais que atingem até 600 habitantes por km2.

20

C9

População predominantemente jovem. A RPC é um país que se notabiliza
pela marcante presença de jovens e adultos em idade laboral na estrutura
demográfica  (aproximadamente  60%  do  total).  Os  idosos  são  “minoria”.
Contudo,  no  caso  chinês,  isso  representa  um  montante  considerável  de
aproximadamente  300  milhões  de  indivíduos,  o  que  demanda  grandes
investimentos  estatais  em  saúde.  Destaca-se,  a  título  de  exemplo,  que
medidas como a suspensão imediata de transportes dentro de condomínios e
universidades surtiu efeito positivo, diminuindo a disseminação da COVID-19
entre jovens e adultos.

30

C10

Baixa densidade de médicos por habitante. Os chineses possuem 1,79
médicos  /  1.000 habitantes  (dados  de  2018),  o  que  caracteriza  um nível
inferior  à média estabelecida pela Organização Mundial  da Saúde (OMS).
Com efeito, a OMS estima que países com menos de 2,3 profissionais da
saúde (médicos, enfermeiros e parteiras apenas) por 1.000 habitantes têm
meios insuficientes para alcançar a cobertura das necessidades de cuidados
de saúde primários.  Ressalta-se que o estabelecimento de regras claras de
quarentena geral ou pessoal pelo governo fez com que os casos mais graves
fossem  redirecionados  para  hotéis  estipulados  pelas  autoridades,  com
isolamento completo de 14 dias, contribuindo para o controle do contágio.

25

C11

Diminuição da taxa de Mortalidade infantil. A RPC apresenta, em média,
12 bebês mortos com menos de um ano de idade por 1.000 nascidos vivos
no mesmo ano (dados de 2018). Esse número era de 28 por 1.000 nascidos
vivos  no  ano  de  2000.  É  um  número  que  vem  refletindo  a  melhoria  da
qualidade de vida na China em relação à média mundial. Desse modo, essa
taxa é frequentemente usada como um indicador do bom nível de saúde no
país asiático.

20
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C12

Predomínio  da  população  urbana. Atualmente,  a  China  é  um  país
predominantemente urbano.  A parcela da  população urbana em relação à
população total  na China era de 60,6% no final  de 2019,  com padrão de
aumento anual de 1,02 ponto percentual, segundo dados oficiais. Por isso, a
China  vem  tomando  diversas  medidas  para  promover  a  urbanização  e
garantir  que  os  residentes  possam  gozar  de  melhores  serviços  públicos
básicos  e  seguridade  social.  Destaca-se que  a  medida  de  isolamento
completo (lockdown) da região de Wuhan, na província de Hubei, onde teria
surgido o paciente zero, influenciou no controle da expansão da epidemia
para outras localidades na China.

30

C13

Diminuição da taxa de crescimento populacional. A China se caracteriza
pela grande população absoluta, mas taxas de crescimento estão em declínio
desde o  final  da  década de 1980,  onde  eram de 1.61,  até  chegarem ao
número de 0,37% em 2018. Cabe mencionar que a variação percentual anual
média  da  população  é  o  resultado  de  um  excedente  (ou  deficit)  de
nascimentos por mortes e o saldo de migrantes que entram e saem de um
país, contribuindo para o controle do crescimento populacional.

20

C14

Existência  de  grandes  aglomerações  urbanas  na  poção  Leste  e
Nordeste. A RPC é  um país  marcado pela  existência  de  extensas áreas
metropolitanas.  São  exemplos  que  caracterizam  essa  situação  os  26.3
milhões  de  habitantes  em  Xangai;  20  milhões  em  Pequim  (capital);  15.3
milhões em Chongqing; 13 milhões em Guangzhou; 13.9 milhões em Tianjin
e  12.3  milhões  em  Shenzhen  (2019).  Destaca-se que  a  proibição  de
funcionamento de cinemas,  teatros,  centros comerciais  e comércio de rua
contribuiu para diminuir os contágios nessas grandes cidades.

30

C15

Baixa incidência de obesidade na população. A sociedade chinesa possui
um número de aproximadamente 6% de indivíduos acima do peso (dados de
2019).  Isso  significa  que  em  sua  absoluta  maioria  existem pessoas  com
índice de massa corporal (IMC) dentro de parâmetros saudáveis, contribuindo
para  a  existência  de  menos  pessoas  em  situação  de  risco  em  face  da
pandemia da COVID-19.

20

C16

Altas taxas de alfabetização. A China vem apresentando um progressivo
aumento,  desde  a  década  de  1980,  da  porcentagem  de  pessoas
alfabetizadas, isto é, que sabem ler e escrever. Atualmente, a porcentagem
de alfabetizados é de  aproximadamente  96% da população total  do  país.
Destaca-se que  o  desenvolvimento  de  táticas  de  controle  via  rede  social
WeChat (a mais  usada na China)  facilitou o monitoramento dos casos da
doença.

25

b. República Federal da Alemanha

C17

Altas taxas de urbanização. As cidades e as áreas metropolitanas alemãs
estão  estreitamente  interligadas  por  grandes  regiões  metropolitanas.  Os
hábitos de vida urbano e rural quase não se diferenciam e o trânsito diário
entre trabalho e casa flui nos dois sentidos das Autoban. As cidades mais
povoadas são Berlim (capital) com 3.5 milhões de habitantes; Hamburgo com
1.8  milhão;  Munique  com  1.5  milhão  e  Colônia  com  1.1  milhão  (2019).
Ressalta-se que a criação de uma comissão especial  para o combate ao
coronavírus no dia 6 de janeiro, uma semana após a OMS emitir um alerta
sobre a doença na China, contribuiu para a diminuição dos efeitos negativos
em face da pandemia da COVID-19.

30

C18

Elevada cobertura de saneamento básico. As cidades e o meio rural na
RFA  são  atendidos  por  serviços  de  saneamento  básico  de  excelente
qualidade, atingindo aproximadamente 99% de toda a população germânica.
Nesse caso,  a  oferta  de  saneamento  contribui  para  a  existência  de  uma
população saudável em todo território nacional.

20

C19

Elevados níveis educacionais. Na Alemanha, 87% dos adultos com idades
entre 25 e 64 anos concluíram o ensino médio, dado acima da média da
OCDE, que é de 79%. Isto se aplica mais aos homens do que às mulheres,
pois 88% dos homens concluíram o ensino médio, comparado a 85% das
mulheres.  Ressalta-se que,  por  decreto,  todas  as  escolas,  creches  e
universidades alemãs foram obrigadas a interromper suas atividades, assim
como espaços de lazer  e entretenimento,  contribuindo para  o controle da
pandemia de COVID-19.

30
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C20

Elevadas taxas de obesidade. A Alemanha se caracteriza por ter cerca de
22,3%  de  sua  população  com  sobrepeso.  Atualmente,  64%  das  mortes
registradas na Alemanha têm a má alimentação (rica em calorias) como a sua
causa  direta  ou  indireta.  Destaca-se, em face  da  pandemia,  que  apenas
comércios  essenciais  e  restaurantes  que  realizam  entregas  em  domicílio
foram autorizados a funcionar,  contribuindo para a diminuição do risco de
contágio do coronavírus em aglomerações.

25

C21

Crescente  êxodo  rural. A  defasagem  populacional  entre  as  metrópoles
urbanas e as áreas rurais na Alemanha não é tão extrema como em outros
países  da  OCDE.  Isso  ocorre  em virtude da estrutura  federalista  com 16
capitais  estaduais.  Enquanto  prosperam  os  povoados  na  periferia  das
grandes cidades, regiões inteiras em outras partes apresentam um crescente
êxodo rural, principalmente no Leste do país (Saxônia e parte da Baviera).
Apesar disso, observa-se certo desequilíbrio de oportunidades de emprego
entre a cidade e o campo.

10

C22

Elevada  expectativa  de  vida. A  Alemanha  se  caracteriza  como  uma
população de idosos com uma alta expectativa de vida, em torno de 80 anos,
o que representa a existência de grandes grupos de risco no contexto da
COVID-19. Ressalta-se que a detecção precoce dos infectados permitiu que
fossem colocados em quarentena aqueles  que representavam um risco  a
mais  para  a  disseminação  do  vírus  no  seio  da  população  em  geral,
contribuindo para um melhor controle da pandemia.

25

C23

Distribuição desigual da população no território. A população se distribui
de maneira muito heterogênea pelo país. A região metropolitana de Berlim,
que cresce rapidamente desde a unificação do país, tem mais de 4 milhões
de  habitantes.  O  nordeste  da  Alemanha  é  pouco  povoado,  onde  existem
comunidades  com  menos  de  50  habitantes  por  quilômetro  quadrado.  Ao
mesmo  tempo,  ficam  nesta  região  Berlim  e  Hamburgo,  as  duas  maiores
cidades alemãs. Por outro lado, o Oeste do país é bem mais densamente
povoado.  Desse  modo,  existe  na  Alemanha  uma  desigual  ocupação  do
território.

10

C24

Alta  porcentagem  do  PIB  gasto  em  saúde. O  sistema  de  saúde  na
Alemanha se caracteriza por uma bipartição em seguro de saúde privado e
seguros  de  saúde  estatais.  Assim,  todas  as  pessoas  empregadas  na
Alemanha e que recebem um valor (bruto) inferior a 60.470 euros por ano,
têm  direito  ao  seguro  de  saúde  estatal,  gerando  gastos  governamentais
elevados  em  saúde  pública.  Destaca-se  que  os  testes  em  massa  da
população, no tocante à pandemia, ajudaram o governo a ter a dimensão do
problema,  contribuindo  para  a  exitosa  estratégia  alemã  de  combate  ao
coronavírus.

25

C25

Alta  quantidade de leitos de cuidado intensivo. A RFA é um país  que
possui média 8,3 leitos por 1.000 habitantes (2013).  O fato é que mesmo
antes da pandemia afetar a Alemanha, o governo já possuía cerca de 28 mil
leitos de cuidado intensivos em condições de serem utilizados. Ressalta-se a
capacidade  de  pronto  atendimento  ao  público  infectado,  mantendo-se,
simultaneamente,  a  disponibilidade  de  leitos  em  proveito  de  outras
necessidades alheias à pandemia.

30

C26

Baixas taxas de mortalidade infantil. A Alemanha apresentava a média de
3,4 mortes/1.000 nascimentos em 2018. Tal condição a coloca como um país
de  elevado  nível  de  vida  e  segurança  humana,  contribuindo  para  a  sua
condição de nação mais  desenvolvida  em termos sociais,  no contexto  da
União Europeia.

20

C27

Baixas taxas de natalidade. A Alemanha é um país que se caracteriza por
apresentar baixa taxa de natalidade (a média é de 1,57 filho por mulher). A
taxa de crescimento é um fator para determinar planejamentos e gastos em
um país  diante  das  mudanças  das  necessidades  de  seus  habitantes  em
termos  de  infraestrutura  (por  exemplo,  escolas,  hospitais,  habitação,
estradas), recursos (por exemplo, alimentos, água, eletricidade), e empregos.
Desse modo,  o  planejamento  de  gastos  na  área  de  infraestrutura  afim  é
facilitado, contribuindo para a melhor qualidade de vida.

15
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C28

Condições de moradia adequadas. Na Alemanha os lares dispõem de 1,8
cômodos, em média, por pessoa, adequados aos parâmetros da OCDE. Em
termos de instalações básicas, quase todos as moradias alemãs (95,0%) têm
acesso particular a um banheiro com descarga, superior à média da OCDE
que é de 90,0%. Tal condição contribui para o elevado aspecto sanitário da
população.

15

C29

A imigração e o crescimento populacional. A Alemanha registou, em 2015,
uma peculiar taxa de crescimento da sua população (1,2%, para 83 milhões
de pessoas). A causa disso foi o afluxo de imigrantes oriundos de áreas com
altas taxas de fecundidade, tais como a Turquia, a Síria e o Líbano, que se
destacam  nesse  caso.  Desse  modo,  o  país  registra,  cada  vez  mais,  o
convívio entre grupos com diferentes padrões de crescimento populacional.

20

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 600

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 200 (duzentos) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(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 parcialmente 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.

20

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

30 (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.

20

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

30 (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.

10

D3: Empregou  parcialmente  os  elementos
coesivos.

15

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos
coesivos, gerando texto coeso.

20 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 30 (4)

E2: Pontuação. 30 (4)

E3: Concordância. 20 (4)

E4: Regência. 20 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 200
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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     (1.000 escores = Nota 10,00) 1.000 10,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

Questão Única – 10,00 1.000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2020

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 desta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


