
PEP/2011 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
                       Analisar os hábitos alimentares atuais da população nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil e concluir 
sobre os perigos de obesidade, que porventura possa vir a ocorrer na citada população. 

 
  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, desenvolvimento e conclusão.  

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.  

De forma dedutiva.  

Limitando-se a resumir.  

 
Desenvolvi-

mento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M9 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais.  
Totalmente.  

Digressão de até 3 ideias.  M10 

Durante o desenvolvimento, 
comparou os objetos 

obedecendo aos mesmos 
referenciais. 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.  

Desenvolvi-
mento 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M13 Dividiu o todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com o todo.  

 

PARÂMETRO IDÉIAS 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.  

M16 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.  M17 

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 

M18 Elaborou o parágrafo conclusivo.  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

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

C1 O Brasil é dividido em cinco Regiões Administrativas, a partir de critérios técnicos, 
com base nos aspectos geográficos: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.  

C2 
A Região Sudeste é constituída pelos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e São Paulo, a região mais populosa do país e que apresenta diversos tipos 
de culinária. 

 

C3 
A Região Sul é constituída pelos Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, sofrendo grande influência europeia, principalmente italiana e alemã, nos seus 
hábitos alimentares.  

 

C4 Os hábitos alimentares das Regiões Sudeste e Sul são bem diversificados, com 
peculiaridades culinárias de acordo com cada região. 

 

C5 A obesidade é o excesso de peso causado pelo desequilíbrio entre a quantidade de  
calorias ingeridas e a quantidade de calorias gastas pelo organismo. 

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Hábitos alimentares na Região Sudeste:   

C7 No Estado do Espírito Santo a cozinha é baseada em peixes e frutos do mar, sendo a 
moqueca capixaba o prato mais consumido. 

 

C8 
No Estado de Minas Gerais se consome carne de porco, acompanhado de feijão, 
farinha, couve e mandioca. O famoso pão de queijo e doces, também, são muito 
consumidos. 

 

C9 No Estado do Rio de Janeiro a população adota pratos de todo o país, com certa 
influência da culinária portuguesa. A feijoada completa é muito consumida. 

 

C10 
O Estado de São Paulo é o principal polo gastronômico do Brasil. Os pratos são de 
grande variedade, com preferência para massas. O café é muito consumido, assim 
como, o pingado com pão na chapa.  

 

 Conclusão Parcial:  

C11 O consumo de sanduíches e comidas ricas em gorduras saturadas, calorias e 
colesterol contribuem para o aumento da obesidade da população nessas regiões. 

 

 b. Hábitos alimentares na Região Sul:   

C12 O Estado do Paraná sofre influências da culinária portuguesa, alemã, italiana e 
polonesa. O prato típico é o barreado, feito de charque, toucinho e temperos. 

 

C13 O Estado de Santa Catarina, também sofre influências da culinária alemã, italiana e 
polonesa.  Os pratos típicos são o marreco recheado, a costela de porco e frutos do mar.  

C14 No Estado do Rio Grande do Sul o prato tradicional é o churrasco. Arroz carreteiro e 
feijão campeiro são muito consumidos.  

 Conclusão Parcial:  

C15 O consumo de muita carne e comidas ricas em gorduras saturadas, calorias e 
colesterol  contribuem para o aumento da obesidade da população nessas regiões. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimen
to 
 

Algumas 
ideias 

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C17 
Em 2009, dados do Ministério da Saúde, atestaram que 46,6% da população brasileira 
estavam acima do peso ideal e que 13,9% eram obesos, ou seja, com massa corporal 
muito acima do desejável. 

 

C18 
Alimentos que devem ser evitados: carnes gordas (principalmente vermelha), carne 
branca com pele, queijos amarelos, leite integral, camarão, bacon, ovos em excesso e 
frituras. 

 

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C19 
Alimentos que preferencialmente devem ser ingeridos: frutas, vegetais em geral, 
arroz, aveia, cereais integrais, alho, cebola, soja e derivados, suco de tomate, 
melancia, goiaba vermelha, azeite de oliva virgem e peixes. 
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C20 
Perigos que a obesidade possa ocorrer a saúde da população em geral: diabetes, 
arteriosclerose coronariana, hipertensão arterial, trombose venosa, depressão, 
hepatite, apneia do sono e problemas articulares (joelhos e coluna lombar). 

 

C21 O Programa governamental “Pratique Saúde,” para controle da Hipertensão, Diabetes, 
Obesidade e Tabagismo foi recentemente implantado. 

 

C22 
A adoção de dietas adequadas, acompanhadas de mudança de hábitos alimentares 
pela população das regiões sudeste e sul favorecerá a queda dos índices de obesos 
no país. 

 

  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.  

 

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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2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

Apresentar as medidas adotadas no setor de educação, durante o governo do Presidente Lula, que 
contribuíram para o desenvolvimento do 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 e desenvolvimento.  

Em todas as premissas.  

Não apresentou até 3 premissas.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 

Justificativa 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 
O governo brasileiro vem adotando, nos últimos oito anos, um conjunto de medidas 
no campo da Educação que propiciaram a melhoria do padrão de desenvolvimento 
nacional. 

 

C2 
No contexto dos marcos legais brasileiros, o direito à educação é garantido pela 
Constituição Federal de 1988. 

 

 
C3 

O sistema educacional brasileiro é responsabilidade direta do Ministério da 
Educação (MEC), o braço do poder Executivo Federal encarregado de direcionar 
investimentos, implementar política públicas e definir normas gerais de ação dos 
Estados e Municípios no campo da educação. 

 

C4 
São sensíveis as diferenças entre o campo e a cidade quando o assunto é o 
acesso da população à educação de qualidade. 

 

 
 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

C6 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

C7 
È uma iniciativa baseada, dentre outras, no investimento em processos de formação 
continuada de professores, na construção de creches e pré-escolas, na criação de 
bolsas de estudo para jovens de até 17 anos e família com baixa renda, etc. 

 

C8 O Programa Brasil Alfabetizado.  

C9 

È baseado na distribuição de obras entre alunos oriundos da educação de jovens, 
adultos e idosos para incentivar a leitura e enfrentar a taxa de retorno ao 
analfabetismo que chega a 60% entre os recém-alfabetizados quatro anos após 
deixarem a escola, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad).  

 

 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C10 Fomento do ensino superior à distância.  
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C11 
Por intermédio do ensino à distância, o governo propicia a educação superior às 
regiões localizadas no interior do país, atendendo principalmente ao professor de 
escola pública que ainda não possui graduação. 

 

C12 Aumento do número de docentes e servidores em atividade.  

C13 
Criação pelo governo de vagas para docentes dos ensinos fundamental e médio e 
para servidores técnico-administrativos em atendimento à expansão da rede de 
educação tecnológica no Brasil. 

 

C14 Investimentos em educação técnica e profissional.  

C15 Aumento do número de escolas técnicas federais a fim de instalar instituições da rede 
federal de educação profissional e tecnológica em todas as unidades da federação. 

 

C16 Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

C17 
Concessão de verbas destinadas ao fomento da pesquisa e produção científica bem 
como a criação de quadros científicos nas áreas engenharia, física, biotecnologia,etc. 
preparando o País para os desafios do mundo globalizado. 

 

C18 Aumento do piso salarial para os professores.  

C19 

Estabelecimento de um piso nacional para os professores, corrigido por índices que 
permitam o ganho real de poder aquisitivo, visando o aumento da remuneração e da 
qualidade de vida dos profissionais de educação profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica. 

 

C20 Programa Brasil Alfabetizado.  

C21 

A distribuição de obras entre oriundos da educação de jovens, adultos e idosos para 
incentivar a leitura e enfrentar a taxa de retorno ao analfabetismo que chega a 60% 
entre os recém-alfabetizados quatro anos após deixarem a escola, conforme dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).  

 

C22 Fomento do ensino superior à distância.  

C23 
Por intermédio do ensino à distância, o governo tem levado a educação superior às 
regiões localizadas no interior do país, atendendo principalmente ao professor de 
escola pública que ainda não possui graduação. 

 

C24 Assinatura de acordos bilaterais no âmbito do Mercosul na área educacional.  

C25 
O estreitamento dos laços entre o Brasil e os países vizinhos, por meio de acordos 
que promovam mais desenvolvimento econômico e social, emprego e políticas 
educacionais efetivas para concretizar expectativas da população.  

 

C26 Investimento nos profissionais de educação.  

C27 
Valorização do profissional de ensino através do estabelecimento de políticas de 
acesso à cursos de graduação e pós-graduação que possibilitem o constante 
autoaperfeiçoamento dos professores da rede de ensino municipal e estadual.  

 

C28 Distribuição de livros didáticos os alunos da educação básica.  

C29 
Uma medida importante do MEC tem sido viabilizar o acesso à material pedagógico 
de qualidade aos alunos dessa etapa da educação, através da distribuição de livros 
didáticos atualizados e contextualizados nas escolas públicas. 

 

C30 
O Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 
Campo (Procampo).  

C31 

Implementação de cursos regulares de licenciatura em educação do campo nas 
instituições públicas de ensino superior de todo o país, voltados especificamente para 
a formação de educadores para a docência nos anos finais do ensino fundamental e 
ensino médio nas escolas rurais.  

 

C32 Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação (Pradime) .  

C33 

O governo tem apoiado os dirigentes da educação municipal na gestão dos sistemas 
de ensino e das políticas educacionais. O intuito do programa tem sido contribuir para 
o avanço em relação às metas e aos compromissos do Plano Nacional de Educação 
(PNE) e do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

 

C34 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 OBTIDA 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 referem ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de acordo com 
o prescrito na Publicação de MÉTODO do CP/ECEME. 
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A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme a Parte B do Guia de 
Autoavaliação, encontrado no Portal do CP/ECEME, em “Publicações”. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


