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PEP – 2016 - 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

“Alçado ao patamar de principal ameaça à paz e estabilidade mundial após os atentados de 11 de  
setembro  de  2001,  o  terrorismo  permanece  uma  das  principais  expressões  de  violência  da  arena  
internacional  e  sua  frequência  e  intensidade vêm aumentando sistematicamente.  Desde aquele  ano,  
quando ocorreram 3.547 mortes, houve aumento de nove vezes no número de mortos por ações dessa  
natureza.”  (DEGAUT,  Marcos.  Terror  em  dois  atos,  disponível  em  
http://www.mundorama.net/2015/12/11/terror-em-dois-atos-a-historia-se-repete-implicacoes-para-o-brasil-
por-marcos-degaut/)

Analisar a ação do radicalismo islâmico no Oriente Médio e na Europa, concluindo sobre a atual 
capacidade antiterrorista do Brasil diante da realização dos Jogos Olímpicos de 2016. 

 1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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.

M8
Elaboração das 

conclusões parciais.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M9 Divisão do todo em 
partes coerentes.

Totalmente.

Mais da metade das partes está coerente com o todo.

Menos da metade das partes está coerente com o todo.

Divisão sem coerência.

M10
Identificação da 

coerência das ideias 
com o objeto.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.
Não atendimento das ideias.

M11
Análise das ideias 

com ligação de causa 
e efeito.

Totalmente.
Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.
Ideias sem ligação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensã
o do nível de 
desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13
Elaboração da 

síntese coerente com 
as conclusões parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.

Parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).
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M15
Conclusão baseada 

nos aspectos 
desenvolvidos (lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, mais da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento.
Na conclusão, menos da metade das ideias 

tem suporte na introdução ou no 
desenvolvimento

 Ideias sem suporte.

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1
O radicalismo islâmico, no Oriente Médio e na Europa, nesse início de século 
XXI, atrai a atenção de autoridades políticas, jornalistas e estudiosos que se 
voltam para o fenômeno do terrorismo em todo o mundo.

C2

O Oriente  Médio  é  o  berço do Islã,  que juntamente  com o judaísmo e  o 
cristianismo é uma das três principais religiões monoteístas do mundo. Ao 
mesmo tempo é uma região que tem sido assolada por guerras e conflitos 
como o da Síria e os que envolvem grupos étnicos, religiosos e terroristas 
onde se destacam a Al-Qaeda (A “Base”), o Taleban e o Estado Islâmico (EI).

C3

A Europa é o berço da civilização ocidental e um continente que, apesar da bem 
sucedida iniciativa de integração representada pela União Europeia (UE), passa 
por  uma  intensa  crise  econômica.  Com  isso  é  pano  de  fundo  para  o 
recrudescimento  de  movimentos  xenófobos  principalmente  no  contexto  do 
aumento  das  migrações  e  de  refugiados  bem  como  de  recentes  atentados 
terroristas na França e na Turquia.

C4

O radicalismo islâmico se baseia na fusão da política com a religião e incita a 
Jihad (Guerra  Santa)  conta  os  “infiéis  ocidentais”.  Já  o  terrorismo  é 
caracterizado pela ação violenta contra a população civil indefesa como forma 
de reivindicação de anseios políticos, geralmente fundamentados em disputa 
territorial e conflitos étnicos e religiosos. 

C5

O Brasil  está  localizado  na  América  do  Sul,  região  com o  menor  número  de 
conflitos intra e interestatais no mundo. Em 2014, teve uma baixa classificação de 
risco no Índice de Terrorismo Global  (IED).  Contudo atrairá a atenção mundial 
uma vez que sediará os Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. 

C6
A seguir, analisaremos a ação do radicalismo islâmico no Oriente Médio e na 
Europa, concluindo sobre a atual capacidade antiterrorista do Brasil diante da 
realização dos jogos olímpicos de 2016.

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

Id e ias

a. Ação do radicalismo islâmico no Oriente Médio

C8 A prática de atentados terroristas na Turquia em Istambul e Ancara.

C9
Atuação radical da Al-Qaeda na região que se baseia sua existência na ideia de 
Oumma (comunidade dos fiéis) e do califado ou monarquia universal islâmica.

C10
O assassinato  sistemático  de  crianças  e  mulheres pertencentes  a 
minorias religiosas e étnicas cometido pelo EI.

C11 A atuação do EI na Líbia onde organiza atentados contra a vizinha Tunísia.

C12
Os  atentados  terroristas  no  Iêmen, país  onde  a  Al-Qaeda  mantém 
campos de treinamento.

C13
O domínio pelo Estado Islâmico em cidades do Oriente Médio. Os 
casos de Mossul, Tal Afar, Kirkuk e Tikrit, localizadas na fronteira entre 
Iraque e Síria.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Id e ias

C14
Possíveis  conexões  entre  o  radicalismo islâmico  no  Oriente  Médio  e  no 
Brasil. A descoberta de radicais islâmicos trabalhando e vivendo no Brasil.

C15
A existência  de  manifestações do  radicalismo islâmico  no  Brasil. 
Declarações de movimentos pró-radicalismo no país.

C16
O nível de preparação das autoridades brasileiras diante de possíveis 
ameaças terroristas durante os Jogos Olímpicos de 2016. 

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C18
Síntese da ação do radicalismo islâmico no Oriente Médio e possíveis 
repercussões para o Brasil por ocasião dos Jogos Olímpicos de 2016.

b.  Ação do radicalismo islâmico na Europa

C19
Ataques e agressões sexuais a mulheres na Alemanha realizados por homens 
identificados como refugiados e imigrantes do Norte da África e do Oriente Médio.

C20 Ataques ao jornal Charlie Hebdo na França reivindicado pela Al-Qaeda.

C21
Recrutamento de europeus por grupos radicais islâmicos. Fato que 
ocorre entre os migrantes descendentes e jovens europeus interessados 
em extravasar a violência.

C22
Aumento da criminalidade urbana e do tráfico e contrabando  de cigarros, 
medicamentos, telefones celulares e até antiguidades para financiar o terrorismo. 

C23
Ataques feitos pelos radicais islâmicos ao modo de vida ocidental, 
considerado promíscuo e agressivo aos valores do Islã.

C24
Pratica do terrorismo “acelular”. As células terroristas deixaram de ser 
localistas  e  próximas de  áreas  conflagradas  no  Oriente  Médio o  que 
colocou a Europa dentro do circuito de ataques.

C25
Homizio  de  terroristas  na  Bélgica,  país  considerado  centro  de 
operações  e  conexão  com  radicais  islâmicos  da  Síria,  após  recentes 
atentados na Europa.

C26
Possíveis  conexões entre  o  radicalismo islâmico  na  Europa e  no 
Brasil. Os atuais casos e suspeitas existentes no Brasil sobre a atuação 
de radicais oriundos da Europa.

C27
O posicionamento das autoridades brasileiras diante do radicalismo 
islâmico.   Como se  posiciona  o  Brasil  diante  dos  casos  de  ataques 
terroristas na Europa.

C28
A discussão sobre a criminalização ou não do terrorismo no Brasil, 
após os ataques perpetrados pelo radicalismo islâmico no Brasil.

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C30
Síntese  da  ação  do  radicalismo  islâmico  na  Europa  e  possíveis 
repercussões para o Brasil por ocasião dos Jogos Olímpicos de 2016.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C31 As  ações  do  radicalismo  islâmico  no  Oriente  Médio  e  na  Europa  sob  novo 
enfoque.

C32

O radicalismo islâmico afeta em sua maioria a própria população islâmica que 
reside no Oriente Médio. Todavia, a Europa também sofreu ações violentas o que 
demonstra a  capacidade  dos  radicais em se  organizar  em rede  e,  com isso, 
atacar alvos mundialmente. 

C33

O Brasil,  no contexto da realização do Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 
2016, precisa acelerar a discussão sobre a tipificação do crime de terrorismo, bem 
como adotar medidas antiterrorista eficazes de inteligência a fim de combater as 
atividades ligadas ao radicalismo islâmico em apoio e facilitação ao terrorismo.
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C34

Por fim, a análise indica que as ações do radicalismo islâmico no Oriente 
Médio e na Europa têm um forte conteúdo midiático e visam desacreditar os 
valores universais de democracia e tolerância entre os povos. O atual padrão 
dos ataques, sugere que o Brasil  não estará livre de ser alvo de ataques 
terroristas durante os Jogos Olímpicos de 2016.  

C35  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

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

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

(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.
C2:  É  parcialmente  objetivo em determinadas 
partes do texto.

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

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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2  a   QUESTÃO   (Valor 4,0)

Caracterizar  o  atual  estado  da  degradação  ambiental  no  Brasil, destacando  as  ações 
governamentais no campo da gestão do meio ambiente.

 1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem 
uma preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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.

M8

Atendimento da 
imposição da 

servidão (citação e 
caracterização  das 
ideias ou somente 
caracterização). 

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

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.

Em mais da metade das ideias.
Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

M10
Caracterização  das 
ideias com  ligação 
de causa e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.
Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1

O aumento da degradação ambiental no Brasil é fruto da intensificação 
do  processo  de  modernização  da  economia  brasileira  o  que  vem 
demandando ações governamentais a fim de garantir o uso racional do 
meio ambiente.

C2

O Brasil é o país que possui as maiores reservas de florestas tropicais, 
de água doce e de biodiversidade do planeta.  Todavia a urbanização 
acelerada  e  a  expansão da  fronteira  agrícola  trouxe  o  aumento  da 
poluição das águas, do ar e do solo por todo o território nacional. 

C3
Degradação  ambiental  é  a  destruição,  deterioração  ou  desgaste 
gerados  ao  meio  ambiente  a  partir  de  atividades  econômicas  e  de 
aspectos populacionais e biológicos.

C4
O governo brasileiro vem adotando programas de gestão do ambiente 
rural,  do  agronegócio,  das  águas  e  das  cidades  em  prol  do 
desenvolvimento sustentável.

C5

A  seguir  será  caracterizada  a  degradação  ambiental  no  Brasil, 
destacando as ações governamentais no campo da gestão do meio 
ambiente.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

Algumas
ideias

C7
O  aumento  da  quantidade  de  resíduos  produzidos  pelas 
industriais  e/ou oriundos de atividades domésticas. Os resíduos 
são elementos sólidos, líquidos e gasosos.

C8
A intensificação do fenômeno das Ilhas de calor que é o aumento 
significativo da temperatura devido à urbanização.

C9

Aumento da emissão de gases poluentes (monóxido e dióxido de 
carbono)  devido  à  grande  concentração  de  veículos,  que  contribui 
para  a proliferação de doenças respiratórias como a bronquite, rinite 
alérgica, alergias e asma.

C10

A gestão  da  qualidade  do  ar  que  é atribuição  da  Gerência  de 
Qualidade  do  Ar  (GQA),  vinculada  ao  departamento  de  qualidade 
ambiental da indústria e serve para formular políticas e executar ações 
necessárias, no âmbito do governo federal, à preservação e melhoria 
da qualidade do ar.

C11
A intensificação  da  poluição  das  indústrias químicas  do  álcool, 
papel, tecidos, couro e alumínio.

C12

As  inundações  urbanas são  muito  comuns  nos  períodos  mais 
chuvosos de verão e são potencializadas pela ocupação desordenada 
de áreas de risco nas metrópoles brasileiras.

C13

Programas  e  ações  governamentais  do  Ministério  do  Meio 
Ambiente (MMA) que possibilitem uma gestão do meio ambiente de 
acordo com as práticas do desenvolvimento sustentável.

C14

O aumento do arco de desflorestamento na Amazônia legal que é o 
desmatamento fruto da expansão da fronteira agrícola para o Norte do 
Brasil.

C15

Enchentes  de rios  e  alagamentos de  grandes  áreas  rurais, 
provocadas  normalmente  pelo  asfaltamento  das  ruas  das  cidades 
próximas (impermeabilização do solo) e por grandes construções como 
hidrelétricas.

C16
O aumento da poluição de lençóis freáticos que é a contaminação 
da  água  subterrânea  por  dejetos  industriais  ou  urbanos  causando 
problemas para a alimentação e a saúde da população.

C17

Programa de desenvolvimento do Ecoturismo (Proecotur) procura 
estruturar  o  desenvolvimento do ecoturismo em todo o País  com a 
promoção da consciência  ambiental  das populações envolvidas e  a 
conservação do entorno e de áreas protegidas. 

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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.
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.
A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente, 
lógico e  sem contradições, no qual todas as  ideias 
apresentadas  são  desenvolvidas, proporcionando 
leitura fluente.
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(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a 
limpidez do pensamento, facilita  a pronta 
percepção  e  jamais  obriga o  leitor a 
retornar para entender  melhor alguma 
parte. 

B1:  Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor.
B2: Ocorrência  de pouca  clareza em partes  do 
texto.
B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil 
entendimento do leitor.

(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.
C2:  É  parcialmente  objetivo em determinadas 
partes do texto.

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

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA  –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, de 
maneira a orientar o estudo no PEP.

A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem, 
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo para a 
realização de uma prova equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo avaliador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo avaliador deverão estar de acordo 

com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/ECEME. 
Para melhor avaliação da Expressão Escrita, sugere-se ao aluno do PEP enviar sua prova para um 

professor de Português.
A divisão  do  item  “Desenvolvimento”  em  partes  ou  itens  coerentes,  no  ND  –  análise  deve  ser  

apreciada  de  forma  específica,  admitindo-se  várias  formas  de  solução,  de  acordo  com  o  pedido  
formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações – 2016

MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu ideias sem ligação de causa e efeito com o 
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª pessoa 
(impessoalidade). 22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme 
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de 
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução 
de questões preconizada na publicação método e nas 
vídeoaulas.

24

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

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não atentou  que na questão  do ND COMPREENSÂO 
NÃO é obrigatório fazer CONCLUSÕES, exceto quando 
claramente explicitado no pedido.

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

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29
Concluiu  sobre  ideias  não  constantes  do 
desenvolvimento.

14 Confeccionou  introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu  introdução  contendo  poucas  ideias 
consideradas válidas. 31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o 
desenvolvimento. 32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira 
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo 
a clareza do texto.

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

40
Redigiu  frase/parágrafo  confuso  e  de  difícil 
compreensão. 50

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

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51
Não  colocou  entre  aspas  palavras  em  idioma 
estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

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


