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PEP/2010 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

“São muitas também as referências ao “algo mais”, à capacidade que tem o brasileiro de desenvolver com o cidadão 
haitiano uma relação de camaradagem, construída com respeito, retidão de conduta, estratégias adequadas e a 
profunda compreensão dos desafios humanos que a pobreza representa.” (Revista Verde Oliva, Nº 202 Out/2009) 
  
      Do exposto acima, analisar o processo de miscigenação ocorrido no Brasil, como base para a formação da 
identidade nacional, concluindo sobre sua influência na manutenção da coesão nacional.  
 
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. 
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)  
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2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 A miscigenação é um traço fundamental da identidade brasileira.   

C2 A população brasileira é o resultado da combinação do crescimento vegetativo e de 
processos migratórios de povos oriundos de diferentes continentes. 

 

C3 A formação cultural do Brasil, da colonização aos dias atuais, se deu com a 
contribuição de diferentes grupos étnicos. 

 

C4 O sincretismo cultural e a ação dos sucessivos governos brasileiros superaram, ao 
longo da história, as tendências separatistas. 

 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Ligação com o desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS –  DESENVOLVIMENTO  
 a. Os índios e o processo de miscigenação  

C7  Áreas de ocupação e distribuição pré-colonial da população indígena no Brasil.  

C8  Índio é um termo genérico para os diversos troncos linguísticos que se encontravam 
no território brasileiro (Jê, Itararé, Tupi-Guarani, etc.). 

 

C9  O índio contribuiu com traços linguísticos e conhecimentos sobre a natureza (flora e a 
fauna, etc.) que foram progressivamente incorporados à identidade nacional.   

C10  A miscigenação e o processo de abrasileiramento das populações indígenas.  

C11  O debate atual a respeito das ações afirmativas para inclusão social da população 
indígena no Brasil.  

C12 As tensões a respeito da demarcação de reservas, potencializadas pela atuação de 
Organizações Não Governamentais.  

  Conclusão parcial  

C13  Concluir parcialmente sobre o índio, a miscigenação e a identidade nacional.  

 b. Os brancos e o processo de miscigenação  

 
C14 

 

 Áreas de introdução dos principais grupos brancos formadores da população 
brasileira (atlântico-mediterrâneos, germanos e eslavos). 

 

C15  A forte herança cultural portuguesa (idioma, religião, administração, alimentação, etc.) 
e seu legado de flexibilidade e assimilação de diferentes culturas.  

C16   A ação do Império e a manutenção da coesão e da integridade territorial do Brasil.  
 

C17 
 

 A miscigenação e o processo de abrasileiramento das populações oriundas dos 
continentes europeus.  

C18  Ocorrência de política de “branqueamento” e movimentos separatistas não foram 
mais fortes que a formação da cultura nacional, via processo de abrasileiramento.  

  Conclusão parcial  

C19  Concluir parcialmente sobre o branco, a miscigenação e a identidade nacional.  

 c. Os negros e o processo de miscigenação  

C20   Áreas de introdução dos principais grupos étnicos negros no Brasil.  

C21  Os grupos negros africanos introduzidos no Brasil e suas contribuições culturais 
(Bantos Sudaneses e Negro-Maometanos). 

 

C22  A miscigenação e o processo de abrasileiramento das populações oriundas do 
continente africano. 

 

 
C23 

 

 O debate atual a respeito da lei de cotas e as ações afirmativas para inclusão social 
da população afrodescendente no Brasil.  

 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 
 

C24   A questão da escravidão e do preconceito racial no Brasil.  
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C25  A questão dos grupos quilombolas e sua luta por preservar respectivas 
territorialidades.  

  Conclusão Parcial  

C26  Concluir parcialmente sobre o negro, a miscigenação e a identidade nacional.  

 d. Os asiáticos e o processo de miscigenação.  

C27   Áreas de introdução dos asiáticos formadores da população brasileira.  

C28  Os principais grupos asiáticos que migraram para o Brasil (japoneses, coreanos, 
chineses, sírios, libaneses e armênios).  

C29  A miscigenação e o processo de abrasileiramento das populações oriundas do 
continente asiático.  

  Conclusão Parcial  

C30  Concluir parcialmente sobre o asiático, a miscigenação e a identidade nacional.  

 

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

C32   O processo de miscigenação tem sido um alicerce fundamental para a construção da 
identidade nacional brasileira, impedindo a formação de quistos raciais em nosso País. 

 

C33 
  A miscigenação, como base para a identidade nacional, à medida que propiciou a 
atenuação ou neutralização de ressentimentos internos, contribuiu favoravelmente 
para a coesão nacional. 

 

C34  A questão do preconceito racial, principalmente no tocante às populações 
afrodescendentes, não obsta o integração das raças.  

C35 
 A contribuição ou não para a coesão nacional da política de implantação de ações 
afirmativas para a inclusão social e de demarcação de terras para minorias 
afrodescendentes e indígenas.  

 

Conclusão 
 

Algumas ideias 

C36 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. 
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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)  

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. 

 

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

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar as consequências da acelerada urbanização ocorrida no Brasil a partir da década de 1950, para a 
proliferação de doenças endêmicas no território nacional. 
 
1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDÉIAS 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 e desenvolvimento  
Em todas as premissas.  

Não caracterizou até 3 premissas.  

Desenvolvimen
to 
 

Compreensã
o do nível de 
desempenho 

M8 

Apresentação das 
premissas segundo as 

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

Todas.  
4.  
3.  
2.  

Desenvolvimen
to 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação das premissas. 

1.  
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MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

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

C1 A distribuição da população brasileira antes da década de 1950.  

C2 A industrialização e a mecanização da agricultura a partir de meados do século XX 
como fatores responsáveis pelo grande êxodo rural. 

 

C3 
Atualmente cerca de 80% da população brasileira vive nas grandes áreas urbanas, 
trazendo uma série de consequências negativas, particularmente no tocante à 
saúde pública. 

 

C4 Principais doenças endêmicas prevalentes no país tais como a malária, a dengue, 
a tuberculose, a febre amarela, a hanseníase, a esquistossomose etc. 

 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

C6 

O crescimento desenfreado dos centros urbanos (urbanização acelerada + ocupação 
desordenada = favelização): precariedade da infraestrutura de saneamento básico 
(tratamento e abastecimento d’água deficientes, coleta de lixo precária, reduzida rede 
de esgotos, destinação inadequada de detritos sólidos e líquidos,) criando condições 
favoráveis à proliferação de doenças endêmicas no país. 

 

 
C7 

O processo de urbanização do país nos últimos anos torna quase inevitável que 
doenças antes rurais, como doença de Chagas, leishmaniose, leptospirose, 
malária, entre outras, cheguem aos grandes centros. 

 

C8 
Expansão das cidades para as áreas de mata, fazendo com que animais 
hospedeiros ou transmissores de doenças se aproximem das casas e acabem 
contaminando os homens. 

 

C9 

O desequilíbrio ecológico tem consequências quase imediatas na saúde da 
população. A Leishmaniose Visceral, doença que até poucos anos atrás estava 
restrita aos grotões do país, vem se espalhando pelo território nacional e já 
ameaça os grandes centros urbanos. 

 

C10 
Precárias condições de moradia, favorecendo a infestação por vetores, de 
moradias nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos e criando condições 
favoráveis à proliferação de doenças endêmicas. 

 

C11 

Má alimentação e desnutrição em consequência de dificuldades econômicas 
originadas no subemprego e/ou no (trabalhadores desqualificados e mal 
remunerados), provocando uma redução da resistência orgânica de parcela da 
população menos favorecida, tornando-a mais suscetível à contaminação e ao 
contágio de doenças endêmicas. 

 

C12 

A falta de um plano diretor não só demanda problemas sociais como também 
provoca alterações ambientais, um exemplo dessa realidade é a poluição do lixo, 
milhões de pessoas consomem e produzem os mais diversos detritos que 
diariamente são depositados em lixões a céu aberto sem receber nenhum 
tratamento, esse lixo transmite doenças, polui o lençol freático. 

 

C13 
Poluição atmosférica, proveniente da emissão de gases de automóveis e 
indústrias, esses gases provocam problemas de saúde, principalmente 
respiratórios. 

 

C14 
A poluição das águas, pois os dejetos das residências e indústrias são lançados 
sem tratamento nos córregos e rios, no período chuvoso ocorrem as enchentes 
que dispersam a poluição por toda a área. 

 

C15 Falta de investimentos em habitação e saneamento, aliados à desinformação e à 
pobreza generalizada. 

 

C16 
Crescimento desproporcional da rede hospitalar e de postos de atendimento: 
precariedade de sistema de saúde acarretando em dificuldades no atendimento 
médico e contribuindo para a proliferação de doenças endêmicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 
 

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.  
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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.  

 

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)  

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. 

 

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

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

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.  
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 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 PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


