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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)  

GEOGRAFIA 
 



 2

 
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). 

 

 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 

 
Algumas ideias 

 

C22  A miscigenação e o processo de abrasileiramento das populações oriundas do 
continente africano. 
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C23 

 

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

C24   A questão da escravidão e do preconceito racial no Brasil.  

 
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 contribuições para o sistema educacional brasileiro, em decorrência da utilização do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) para o ingresso nos estabelecimentos de ensino de nível superior.  
 

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.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
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.  

Desenvolvimento 
 

Identificação do 
objeto correto 

M9 
Identificação das 

premissas. 

1.  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

C1 
No Brasil, a educação é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB). 

 

C2 A atual LDB (Lei 9394/96) foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e 
pelo ministro da educação Paulo Renato em 20 de dezembro de 1996.  

 
C3 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação a educação no Brasil 
divide-se em: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino 
Superior, Ensino de Jovens e Adultos (antigo supletivo) e Técnico. 

 

C4 Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem o objetivo de avaliar o 
desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica (Ensino Médio).  

Introdução 
 

Algumas ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

C6 Melhoria da qualidade do ensino médio e fundamental, pela reestruturação de  
seus currículos, para atenderem à exigência interdisciplinar do exame. 

 

C7 Democratização das oportunidades de acesso às vagas de ensino superior da rede 
pública. 

 

C8 Viabilização do acesso às vagas do ensino superior da rede privada, por intermédio 
do PROUNI ( Programa Governamental Universidade para Todos).  

C9 Alternativa para conclusão do Ensino Médio, pela aprovação no Exame e 
recebimento do certificado de conclusão do Ensino Médio. 

 

C10 Possibilidade de acesso a cursos profissionalizantes pós-médios.  

C11 Inter-regionalização das universidades cadastradas no programa (mobilidade 
discente dentro do país). 

 

C12 Aperfeiçoamento da classe docente para o atendimento aos currículos do ensino 
médio.  

C13 
Avaliação da qualidade do ensino proposto pelos diversos estabelecimentos de 
ensino médio. 

 

C14 
Autoavaliação dos alunos em relação às capacidades de linguagem adquiridas 
ao longo de sua formação escolar. 

 

C15 O ENEM como fator de inclusão social.  

C16 Reflexos na formulação de políticas governamentais de investimentos na estrutura 
física e de pessoal dos estabelecimentos de ensino superior (REUNI). 

 

C17 Reflexos na formulação de políticas para investimentos na expansão dos 
estabelecimentos de ensino médio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 

C18 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. 

 
(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.  

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. 
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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)  
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 7

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


