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PEP/2010 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Do estudo da atual situação de segurança pública na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, 
apresentar as consequências para a economia de ambos os países. 
 

1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.   

M4 Ideias 
complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta.  

M5 Ligação com o desenvolvimento.  

 
Introdução 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO  

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.  
Em todas as premissas.  

Não apresentou até 3 premissas.  

 
Desenvolvimento 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 
M8 

Apresentação das 
premissas segundo as 

condicionantes (ligação de 
causa e efeito) Não apresentou mais de 3 premissas.  

Todas.  
4.  
3.  
2.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 

correto 

 
 
M9 

 
 
Identificação das premissas. 

1.  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 Fronteira Brasil – Paraguai: estende-se desde a Foz do rio Iguaçu, no 
Paraná, até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, totalizando 1365,4 Km. 

 

C2 

Pontos importantes da fronteira: Hidrelétrica de Itaipu, Ponte da Amizade 
(ligando Foz do Iguaçu e Ciudad del Leste, fronteira seca Ponta Porã com 
Pedro Juan Caballero, ponte ligando Bela Vista com Bella Vista, cidade de 
Porto Murtinho e o Marco Tripartite (Brasil, Paraguai e Bolívia). 

 

C3 
Segurança pública é um conjunto de processos políticos e jurídicos 
destinados a garantir a ordem pública na convivência pacífica de homens em 
sociedade. 

 

C4 
A Constituição de 1988 recepcionou a Lei 6.634/79, vigendo no Brasil o 
conceito de faixa de fronteira, sob a perspectiva de segurança e 
desenvolvimento, com dimensão fixada em 150 Km. 
 

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 
a. Principais problemas que afetam a segurança na fronteira Brasil-
Paraguai  

C6 Contrabando de produtos importados.  

C7 Reduzido efetivo dos Órgãos de Segurança Pública (OSP).  

Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 

C8 Extensa fronteira seca aumentando a permeabilidade.  
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C9 Roubo de cargas e de automóveis.   
C10 Tráfico de drogas.  
C11 Intenso fluxo de população fruto da vivificação.  
C12 Conivência de autoridades em ambos os países.  
C13 Corrupção  dos OSP e políticos na área.  
C14 Contrabando de armas.  
C15 Pistas de pouso clandestinas.  
C16 Possíveis terroristas habitantes na região tripartite (Brasil-Paraguai-Bolívia).  

C17 
População de “brasiguaios” frequentemente hostilizadas pelos camponeses 
paraguaios sem-terra. 

 

 b. Consequências para economia de ambos os países  

C18 
Diminuição das exportações de ambos os países: particularmente de soja e 
carnes em geral. 

 

C19 
Diminuição da balança comercial, fruto da queda na arrecadação de 
impostos. 

 

C20 Empobrecimento das populações de ambos os países residentes na 
fronteira.  

 

C21 Desemprego nas cidades fronteiriças.  

C22 
Desenvolvimento de uma economia paralela sustentada pelo crime 
organizado. 

 

C23 Falta de investimentos públicos e privados.  

C24 Reflexos negativos no comércio com os países do Mercosul.  

C25 
Disponibilidade de mão-de-obra não qualificada à disposição do crime 
organizado.  

 

C26 Prejuízo para o turismo de ambos os países.  

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

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. 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

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

 

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

 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.  

(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.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 
 

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

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 

 

(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.  

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

 



 3

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso. 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.  

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

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

 

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência.  
 

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

 

MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Comparar a política trabalhista adotada nos governos dos presidentes Vargas e Lula, considerando as 
mudanças ocorridas no sindicalismo brasileiro desde a Era Vargas até os dias atuais.  
 
1. MÈTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.  
M4 Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação do 
objeto correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.  

De forma dedutiva.  
Limitando-se a resumir.  

 
Desenvolvimento 

Compreensão do 
nível de 

desempenho M9 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais.  
Totalmente.  

Digressão de até 3 ideias.  
M10 

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação). 

Digressão de mais de 3 ideias.  
 

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  

 
M11 

Atendimento das 
condicionantes de 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  

 
M12 

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito. Mais de 3 incidências sem ligação.  
Totalmente.  

Desenvolvimento 

 
Identificação do 
objeto correto 

 
M13 

Divisão do todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
 

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

M14 Retomada da ideia central.  
Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.  

Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-
se a resumir. 

 
M15 

Elaboração da síntese, 
reforçando as conclusões 

parciais. 
Não elaborou a síntese.  

Conclusão 
 

Compreensão do 
nível de 

desempenho 
M16 Atendimento à imposição do problema.  
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Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

 

Na conclusão, pelo menos uma das ideias não tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento. 

 M17 
Conclusão apenas 

sob aspectos 
desenvolvidos (lógica). 

Na conclusão, mais de uma ideia não tem suporte 
na introdução ou no desenvolvimento. 

 
 

M18 Elaboração do parágrafo conclusivo.  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 

O operariado brasileiro teve uma vasta experiência de luta nos primeiros 
decênios do século XX. Realizou diversas greves, organizou entidades 
autônomas, desenvolveu uma imprensa operária e, com a atuação sindical, 
obteve um alto controle sobre a oferta de trabalho em algumas atividades. 

 

C2 A Era Vargas representou o início de um modelo de organização sindical.  

C3 
A Era Lula consolidou o modelo de organização sindical, com o reforço das 
centrais sindicais. 

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Política Trabalhista do Governo Vargas  

C5 Oficialização dos sindicatos e unicidade sindical.  
C6 Criação do Ministério do Trabalho, para disciplinar e controlar os sindicatos.  

C7 
Instituição da Justiça do Trabalho em 1943 e promulgação da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 

 

C8 
A CLT estabelece em lei, direitos como férias, carteira assinada, jornada de 
trabalho de oito horas e garantia de emprego depois de dez anos de serviço. 

 

C9 O Mistério tinha a possibilidade de impor multas, destituir a diretoria e até 
mesmo fechar o sindicato. 

 

C10 Iniciava-se o controle das atividades sindicais pelo Estado através do envio 
de relatórios dos acontecimentos sociais envolvendo organizações sindicais. 

 

C11 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b. Política Trabalhista do Governo Lula  

C12 Fim da autonomia sindical, conquistada na Constituinte de 1988.  

C13 A eliminação da representação por categoria ou profissão.   

C14 Proposta de extinção da contribuição sindical.  
C15 A extinção escalonada do imposto sindical no prazo de quatro anos.   

C16 
Proposta de mudanças na CLT como o fim do 13° salário e mudanças na 
jornada de trabalho.  

 

C17 
A atribuição às Centrais Sindicais de negociarem pelos trabalhadores e/ou 
indicarem o sindicato representativo pela negociação. 

 

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Comparação das políticas trabalhistas  

C19 
Na Era Vargas os sindicatos não gozavam de  autonomia plena; já na Era 
Lula os sindicatos já estão muito estruturados e com respaldo do governo.    

 

C20 A Era Vargas disciplinou e controlou os sindicatos, enquanto que a Era Lula 
concedeu autonomia representativa para os sindicatos. 

 

C21 Ambas eras aproximaram os trabalhadores  dos governos.  

C22 Houve uma politização intensa, em ambos os períodos, do ambiente sindical, 
o que foi aproveitado por ambos os governos. 

 

Conclusão 
Algumas 

ideias 

C23 
O sindicalismo de resultado protagonizou as relações sindicais e com os 
trabalhadores. 
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CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

OBSERVAÇÃO: Na solução apresentada, para esse caso específico, não foi 
necessária a adoção de conclusão parcial, posto que apenas  um fator de 
comparação foi adotado. Outras soluções podem ser aceitas, em função da 
esquematização do oficial aluno.  
 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

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. 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

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

 

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

 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.  

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

leitor. 
 

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

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 

 

(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.  

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

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso. 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.  

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

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

 

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência.  
 

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

 

MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova e no espaço 

abaixo, de maneira a orientar o estudo do aluno do 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 do aluno para que realize uma prova equilibrada.  

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo 
orientador. Propositadamente não está especificado o valor de cada ideia, de modo a que o aluno 
tenha uma noção do nível de seu conhecimento acerca do tópico.  

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. 

A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme a Parte B 
do Guia de Autoavaliação, encontrado na página do ex-aluno. Para uma melhor preparação, 
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 
encarada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido 
formulado. 
 

 
OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES 

 
OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Observações julgadas pertinentes de maneira a orientar o estudo do aluno. 


