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PEP/2010 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

“Em 2009, o Brasil assinou com a Bolívia um novo acordo para a compra de gás natural daquele país” (Jornal 
“O Globo”, 19/08/09).  

Do exposto acima, analisar nos campos econômico e político as consequências da renegociação das 
condições de importação do gás boliviano para o Brasil. 

 
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 Obs 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

De forma dedutiva.  

Limitando-se a resumir.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 Elaboração das conclusões 

parciais. 
Não elaborou as conclusões parciais.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  M9 Atendimento das condicionantes 

do desenvolvimento. 
Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Análise das ideias com ligação de 

causa e efeito. 
Mais de 3 incidências sem ligação.  

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Divisão do todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

M12 Retomada da ideia central.  
De forma dedutiva.  

Limitou-se a resumir.  M13 
Elaboração da síntese, 

reforçando as 
conclusões parciais. Não elaborou a síntese.  

M14 Atendimento à imposição do problema.  
Na conclusão, todas as ideias têm suporte na 

introdução ou no desenvolvimento.  

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

 M15 
Conclusão apenas sob 
aspectos desenvolvidos 

(lógica). 
Na conclusão, mais de uma ideia não tem suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 
 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

GEOGRAFIA - SAÚDE 
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2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 Acordo Brasil-Bolívia para a compra de gás boliviano, assinado em agosto de 1996.  

C2 Produção e comércio do gás boliviano (dependência do Brasil).  

C3 Situação atual da matriz energética brasileira.  

C4 Relevância do gás natural nas atividades produtivas do Brasil.  

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Ligação com o desenvolvimento.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Campo Econômico - 

C7 Aumento de usinas termelétricas geradas a partir do gás natural.  

C8 Menor dependência da energia elétrica gerada por hidrelétricas.  

C9 Aumento da oferta de energia disponível.  

C10 Desenvolvimento de novas tecnologias para a utilização do gás natural como 
fonte de energia. 

 

C11 Fomento ao desenvolvimento da economia boliviana, por meio da compra de 
gás natural daquele país. 

 

 Conclusão Parcial   

C12 Após o novo acordo, aumentaram as despesas do Brasil com as importações 
do gás boliviano. 

 

C13 A atividade econômica dos municípios por onde passa o gasoduto cresceu, 
com o recebimento dos royalties. 

 

 b. Campo Político - 

C14 Investimento da indústria Brasileira (Petrobras) na exploração do gás natural 
boliviano. 

 

C15 Aumento na oferta de emprego à população dos municípios por onde 
passam o gasoduto. 

 

C16 Mudanças na política energética do país incentivando o uso de energias 
menos poluentes. 

 

C17 Fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Bolívia.    

 Conclusão Parcial   

C18 O Brasil aumentou seu prestígio no cenário sul-americano, com sua política 
externa atual de cooperação com seus vizinhos.  

 

C19 Amenizou possíveis atritos com o governo Boliviano.  

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

 

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

C21 O Brasil comprometeu-se a pagar pelo menos US$ 1,2 bilhão a mais, até 2019, 
pelas "frações líquidas" do gás. 

 

C22 A necessidade de o Brasil procurar diversificar as fontes de compra do gás 
natural.  

C23 O gasoduto Bolívia/Brasil é um passo importante na integração da América do 
Sul. 

 

C24 

O pedido de alteração no contrato pretendido pela Bolívia levou o Brasil a se 
empenhar em manter o consumo estabelecido no contrato e garantiu que a 
demanda pelo insumo não será afetada pelas descobertas de novas jazidas de 
petróleo no Brasil. 

 

Conclusão 
 

Algumas ideias 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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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)  

 

2ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

Estudar a situação do saneamento básico nas áreas rurais e urbanas do território brasileiro e suas 
consequências para a proliferação do vetor da Dengue no Brasil, concluindo sobre as medidas já em curso e as 
passíveis de serem adotadas pelo governo federal e pela população brasileira, visando erradicar e/ou minimizar a 
possibilidade de ocorrência de uma nova epidemia dessa doença no país. 
 
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.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto M4 Ideias 

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

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

De forma dedutiva.  

Limitando-se a resumir.  M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais.  
Totalmente.  

Digressão de até 3 ideias.  M9 
Atendimento das 

condicionantes de 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Estudo das ideias com 

ligação de causa e efeito. 
Mais de 3 incidências sem ligação.  

Totalmente.  

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M11 Dividiu o todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com o 

todo. 
 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
M12 Retomada da ideia central.  

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 
 

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

 
 M13  

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese.  

M14 Atendimento à imposição do problema.  
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. 

 M15 

Conclusão apenas 
sob aspectos 
desenvolvidos 

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

 

Conclusão 
 

Compreensã
o do nível de 
desempenho 

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo.  

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 

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

C1 Caracterização do espaço territorial brasileiro, evidenciando áreas rurais e 
urbanas carentes de infraestrutura de saneamento básico. 

 

C2 

Definição de saneamento básico: aspectos relativos ao tratamento e 
abastecimento d’água, à coleta e disposição dos esgotos sanitários, ao 
controle da poluição causada por esses esgotos, à drenagem urbana (águas 
pluviais) e ao acondicionamento, coleta, transporte e destino final dos 
resíduos sólido. 

 

C3 

Definição da Dengue: a dengue é uma arbovirose transmitida ao homem 
pela picada do mosquito Aedes aegypti e pelo Aedes albopictus. O Aedes 
aegypti é um mosquito de hábitos domésticos, que pica durante o dia e tem 
preferência acentuada por sangue humano. Já o Aedes albopictus apresenta 
uma valência ecológica maior, dificilmente entra nas casas, podendo ser 
encontrado em áreas rurais. 

 

C4 As recentes epidemias de Dengue que ocorreram no Brasil.  

 
 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
 
 
 

 
a. Situação do saneamento básico nas áreas rurais do território 
brasileiro  
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C6 Apenas 37% da população brasileira que vive em áreas rurais tem acesso a 
saneamento básico. 

 

C7 Cerca de 58% dos habitantes de regiões rurais têm acesso a fontes de água potável.  

C8 Associação da pobreza à carência de informações e de meios de saúde.  

C9 Abastecimento de água através da utilização de poços, cacimbas e lagos.  

C10 O consumo de água sem tratamento aumenta o risco de contaminação e 
disseminação de várias doenças. 

 

C11 A falta de atendimento médico preventivo e imediato agrava o quadro.  

C12 Rede de esgotos precária ou inexistente (facilitando a contaminação dos 
mananciais). 

 

C13 Coleta de lixo irregular e normalmente inadequada na grande maioria das áreas.  

C14 Destinação inadequada do lixo criando condições favoráveis à propagação 
de doenças (vetores). 

 

C15 Inexistência de sistemas de drenagem favorecendo a proliferação de insetos 
transmissores de doenças. 

 

 Conclusão Parcial   

C16 
As precárias condições de saneamento básico nas áreas rurais do país 
favorecem à proliferação do Aedes aegypti aumentando a possibilidade de 
ocorrência de novas epidemias nas áreas rurais do país. 

 

C17 
A miséria, a pobreza, a deficiência na prestação do atendimento médico 
preventivo aliadas à precariedade do saneamento básico propiciam um 
ambiente favorável à disseminação da doença. 

 

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 
b. Situação do saneamento básico nas áreas urbanas do território 
brasileiro  

C19 O déficit dos serviços é de 10,8% para abastecimento de água canalizada interna, 
totalizando cerca de 3,7 milhões de domicílios não atendidos por rede geral.  

C20 Cerca de 7,5 milhões de domicílios urbanos, ou 21,4%, não estão ligados às 
redes coletoras de esgotos ou fossas sépticas. 

 

C21 2,2 milhões de residências não se encontram atendidas por serviços de 
coleta direta ou indireta de lixo, com um déficit de 6,3%. 

 

C22 Além do déficit quantitativo, a qualidade e a eficiência dos serviços 
prestados no setor de saneamento, deixa muito a desejar. 

 

C23 

Quanto ao esgotamento sanitário, boa parte do esgoto produzido escoa para 
fossas rudimentares, valas, rios ou mar, com efeitos perversos para a saúde 
pública e o meio ambiente. Conforme dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento para 1999, apenas 40,7% do esgoto 
produzido no País é coletado. Do volume de esgoto coletado, apenas 59% 
recebe algum tipo de tratamento. 

 

C24 

No que diz respeito aos resíduos sólidos, estima-se que apenas 29% do lixo 
coletado tem destino final adequado. Um dos maiores problemas ambientais 
urbanos do País é a ausência de tratamento dos resíduos sanitários sólidos 
e líquidos conforme os padrões ambientais minimamente aceitáveis. 

 

C25 Precariedade do saneamento básico nas periferias dos grandes centros 
urbanos e nas favelas. 

 

C26 Agravamento das deficiências de saneamento básico em razão da grande 
concentração populacional. 

 

C27 Sistemas de drenagem deficientes nas periferias dos grandes centros urbanos.  

 Conclusão Parcial   
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C28 

Precárias condições de saneamento básico, particularmente nas periferias 
dos grandes centros urbanos, que são bastante agravadas pelo grande 
adensamento populacional daquelas áreas, favorecem a rápida proliferação 
dos vetores da doença. 

 

C29 Grande possibilidade de ocorrência de novas epidemias nas áreas 
periféricas das grandes cidades brasileiras. 

 

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

 
a. Medidas já em curso pelo governo federal, nas áreas urbanas e 
rurais, visando erradicar e/ou minimizar a possibilidade de ocorrência 
de uma nova epidemia da doença no país: 

 

C31 Implantação do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD).  

C32 

Implantação do Programa Saneamento Básico, que tem como objetivo 
apoiar técnica e financeiramente estados e municípios nas ações de 
saneamento básico em pequenas localidades, notadamente nos municípios, 
vilas e povoados com população até 30 mil habitantes. O programa financia 
ações de construção, ampliação ou melhoria dos sistemas de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, coleta e destinação final de resíduos sólidos 
e instalações sanitárias domiciliares. Os recursos são alocados pela 
Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, a partir de critérios 
epidemiológicos, sanitários, sociais e econômicos, e com base no Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH. 

 

C33 

Implantação do Programa Saneamento é Vida, da Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Urbano - SEDU, que visa ampliar a cobertura e melhorar a 
qualidade dos serviços de saneamento básico prestados pelas 
concessionárias públicas e privadas, nas áreas urbanas dos estados e 
municípios do País. 

 

C34 

Implantação do Programa Morar Melhor, vinculado à Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Urbano, que objetiva promover ações integradas de 
desenvolvimento urbano, notadamente no que se refere à implantação dos 
serviços de saneamento básico, à redução do déficit habitacional e melhoria 
da infra-estrutura urbana para as famílias em situação de exclusão social, 
com renda de até três salários mínimos. 

 

C35 

Implantação do Programa Brasil Joga Limpo, do Ministério do Meio 
Ambiente, que é um programa com foco na questão dos resíduos sólidos, 
com ações de fomento a projetos de coleta seletiva, gestão integrada e 
saneamento ambiental. 
A disponibilização e a flexibilização das fontes de recursos financeiros como 
fator fundamental ao desenvolvimento de ações de combate à doença. 

 

 
b. Medidas passíveis de serem adotadas, pelo governo federal, visando 
erradicar e/ou minimizar a possibilidade de ocorrência de uma nova 
epidemia da doença no país. 

 

C36 
Desenvolvimento de campanhas de informação e mobilização social, de 
maneira a se criar o envolvimento da sociedade na manutenção do ambiente 
doméstico livre de potenciais criadouros do vetor. 

 

C37 Fortalecimento da vigilância epidemiológica e entomológica para ampliar a 
capacidade de predição e de detecção precoce de surtos da doença. 

 

C38 Melhoria da qualidade do trabalho de campo de combate ao vetor.  

C39 
Integração das ações de controle da dengue na atenção básica, com a 
mobilização dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e 
Programas de Saúde da Família (PSF). 

 

 
 
 
 
 
 

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C40 Utilização de instrumentos legais que facilitem o trabalho do poder público 
na eliminação de criadouros em imóveis comerciais e casas abandonadas. 

 



 

 

7

C41 Atuação multissetorial por meio do fomento à destinação adequada de resíduos 
sólidos e a utilização de recursos seguros para armazenagem de água.  

C42 Desenvolvimento de instrumentos mais eficazes de acompanhamento e supervisão 
das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, estados e municípios.  

 
c. Medidas passíveis de serem adotadas, pela população brasileira, 
visando erradicar e/ou minimizar a possibilidade de ocorrência de uma 
nova epidemia da doença no país. 

 

C43 Substituir a água dos vasos das plantas por terra e esvaziar o prato coletor, 
lavando-o com auxílio de uma escova. 

 

C44 Utilizar água tratada com água sanitária a 2,5% (40 gotas por litro de água) 
para regar bromélias, duas vezes por semana. 

 

C45 Não deixar acumular água nas calhas do telhado.  

C46 Não deixar expostos à chuva pneus velhos ou objetos (latas, garrafas, cacos 
de vidro) que possam acumular água. 

 

C47 Acondicionar o lixo domiciliar em sacos plásticos fechados ou latões com tampa.  

C48 Tampar cuidadosamente caixas d'água, filtros, barris, tambores, cisternas.  

C49 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM NSIDERADOS 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. 
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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)  

 

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 PARA A SOLUÇÃO DE QUESTÕES, do CP/ECEME. 

Para uma melhor avaliação da Expressão Escrita, sugere-se ao oficial aluno 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. 


