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PEP/2011 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

                                                                                            

GEOGRAFIA-SAÚDE

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)

Comparar os principais indicadores em saúde das Regiões Norte e Sul do Brasil, concluindo sobre as medidas
a serem adotadas pelo governo brasileiro para a melhoria desses indicadores.

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

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

M4 Ideias complementares
relacionadas com o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento.
Não elaboração da introdução de forma abrupta.

M5 Ligação com o desenvolvimento.
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

  D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
Compreensão

do nível de
desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.

M9
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  nto  

Identificação
do objeto
correto

M10 Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente.
Mais da metade das partes está coerente com o todo.

Menos da metade das partes está coerente com o todo.
Divisão sem coerência.

M11

Comparação dos objetos
obedecendo aos mesmos

referenciais (fatores de
comparação).

Totalmente.
Empregou mais da metade dos referenciais corretamente.
Empregou menos da metade dos referenciais corretamente.

Não empregou os referenciais  corretamente.

M12
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.
Não atendimento das ideias.

M13

Comparação das ideias
com ligação de causa

e efeito.

Totalmente.
Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M14 Retomada da ideia central(sob novo enfoque).

M15
Elaboração da síntese

coerente com 
 as conclusões parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.
Parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.
M16 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M17
Conclusão baseada

nos aspectos
desenvolvidos (lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na
introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, mais da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, menos da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento.

Ideias sem suporte.
M18 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

C1
Os indicadores em saúde, tradicionalmente construídos por meio de números,
são necessários para: analisar a situação atual de saúde;   fazer comparações;
e avaliar mudanças ao longo do tempo.

C2
Após a coleta dos dados em saúde, é preciso transformar esses dados em indicadores
que possam servir para comparar o observado em determinado local com o observado
em outros locais ou com o observado em diferentes tempos.

C3
Os indicadores  em  saúde das  Regiões  Norte  e  Sul  são importantes  para  a
construção  dos  indicadores  nacionais,  possibilitando  que  o  governo  adote
medidas eficientes em prol da melhoria desses indicadores.

C4

As  desigualdades  sociais  e  regionais  no  Brasil  são  resultado  de  processos
estruturais que precisam ser combatidos pelo governo, através de planejamento
regional  e  da  implementação  de  programas,  visando  o  desenvolvimento
nacional equilibrado.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

a. Indicadores em saúde da Região Norte

  Desenvolvimento

Algumas ideias

C6

FC: Coeficiente
de  morbidade
(doenças)

Considerando como fonte os dados do IBGE no ano de 2000,
houve aproximadamente :17 casos de sarampo,  11 casos de
difteria,  386  casos  de  coqueluche,  16  casos  de  tétano
neonatal,  115  casos  de  tétano,  09  casos  de  febre  amarela
silvestre, 07 casos de raiva humana, 758 casos de hepatite B,
nenhum caso de cólera, 3,1 casos de Aids, 57,3 casos (por mil)
de  tuberculose,  248,8  casos  (por  mil)  de  dengue  …  outras
doenças.

C7
FC: Coeficiente
de  mortalidade
infantil

A  taxa  de  mortalidade  infantil  é  de  aproximadamente  28,9
óbitos infantis (menores de 1 ano) por mil nascidos vivos (fonte
IBGE ano 2000).

C8
FC: Coeficiente
de natalidade

A  taxa  bruta  de  natalidade  da  Região  Norte  é  de
aproximadamente 29,5 mil(fonte IBGE ano 2000).

C9
FC: Cobertura de
planos de saúde

 No Norte, no ano de 2003, apenas 14,8% da população era
beneficiária de planos de saúde.

C10
FC:  Expectativa
de  vida  ao
nascer

 
Na Região Norte é de 72,2 anos, para ambos os sexos.

C11

FC: Cobertura de
esgotamento
sanitário  nas
áreas urbanas

 
A Região Norte, em 1999, tinha 53,3% de sua população em
áreas urbanas, servida por esgotamento sanitário.

C12

FC:  Leitos
hospitalares
por habitante

Na Região Norte, em 2005, a quantidade de leitos por 1000
habitantes era de 1,9.

C13

FC: Número de
profissionais de
saúde  por
habitante

 
Na  Região  Norte,  em  2006,  o  número  de  profissionais  de
saúde para mil habitantes era de 0,84.

C14
FC: Saneamento
básico

Na  Região  Norte,  em  2009,  13,5%  dos  domicílios  eram
atendidos por rede de esgoto adequada.

C15
FC:  Desnutrição
infantil

A desnutrição  infantil  (déficit  de  peso)  entre  as  crianças  da
região Norte, com até 5 anos de idade, era de 5,4% em 1996 e
de 3,2% em 2006.

C16
FC:  Densidade
demográfica

 A Região  Norte,  no  ano  2000,  apresentou  uma densidade
demográfica de 3,31 hab/Km². 

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C18  Conclui-se parcialmente, em relação aos indicadores em saúde da Região Norte,
que … (a ser feita pelo candidato, de acordo com o seu conhecimento).

b. Indicadores em saúde da Região Sul
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C19

FC: Coeficiente
de  morbidade
(doenças)

Considerando como fonte os dados do IBGE no ano de 2000,
houve aproximadamente :03 casos de sarampo, 13 casos de
difteria,  216  casos  de  coqueluche,  07  casos  de  tétano
neonatal, 137 casos de tétano, nenhum caso de febre amarela
silvestre,  nenhum  caso  de  raiva  humana,  2.709  casos  de
hepatite B, nenhum caso de cólera, 17,3 casos de Aids, 40,0
casos (por mil)  de tuberculose, 19,2 casos (por mil) de dengue
… outras doenças.

C20
FC: Coeficiente
de  mortalidade
infantil

A  taxa  de  mortalidade  infantil  é  de  aproximadamente  17,1
óbitos  infantis  (menores  de  1  ano)  por  mil  nascidos  vivos.
(fonte IBGE ano 2000).

C21 FC:  Coeficiente
de natalidade

A  taxa  bruta  de  natalidade  da  Região  Sul  é  de
aproximadamente 19,0 mil. (fonte IBGE ano 2000).

C22
FC:Cobertura
de   planos de
saúde

 No Sul, em 2003, apenas 27,9% da população era beneficiária
de planos de saúde.

C23
FC:
Expectativa  de
vida ao nascer

 
Na Região Sul é de 75,2 anos, para ambos os sexos.

C24

FC:  Cobertura
de
esgotamento
sanitário  nas
áreas urbanas

A Região  Sul,  em 1999,  tinha 77,2% de sua população  em
áreas urbanas, servida por esgotamento sanitário.

C25
FC:  Leitos
hospitalares
por habitante

 
Na Região Norte, em 2005, a quantidade de leitos por 1000
habitantes é de 2,8.

C26

FC: Número de
profissionais de
saúde  por
habitante

 
Na Região Sul, em 2006, o número de profissionais de saúde
para mil habitantes era de 1,79.

C27
FC:
Saneamento
básico

 
 Na Região Sul, em 2009, 57,3% dos domicílios eram atendidos
por rede de esgoto adequada.

C28
FC:
Desnutrição
infantil

 A desnutrição infantil  (déficit  de peso)  entre as crianças da
região Norte, com até 5 anos de idade, era de 1,4% em 1996 e
de 1,9% em 2006. 

C29 FC:  Densidade
demográfica

 A  Região  Sul,  no  ano  2000,  apresentou  uma  densidade
demográfica de 43,46 hab/Km². 

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C31
Conclui-se parcialmente, em relação aos indicadores em saúde da Região Sul,
que … (a ser feita pelo candidato, de acordo com o seu conhecimento).

c. Comparação entre os indicadores em saúde da Região Norte com os da   Região  
Sul

C32
FC: Coeficiente
de  morbidade
(doenças)

Comparação entre as taxas de morbidade das duas regiões.

C33
FC: Coeficiente
de  mortalidade
infantil

Comparação entre as taxas de mortalidade infantil das duas regiões.

C34
FC: Coeficiente
de natalidade

Comparação entre as taxas de natalidade brutas das duas regiões.

C35 FC:Cobertura
de  plano  de
saúde

Comparação entre as taxas de cobertura de plano de saúde das duas
regiões.

C36
FC:
Expectativa  de
vida ao nascer

Comparação entre os índices de expectativa de vida ao nascer das
duas regiões.
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C37

FC:  Cobertura
de
esgotamento
sanitário  nas
áreas urbanas

Comparação  entre  as  taxas  de  cobertura  de  esgotamento
sanitário das duas regiões.

C38
FC:  Leitos
hospitalares
por habitante

Comparação entre os números de leitos hospitalares por 1000
habitantes das duas regiões.

C39

FC: Número de
profissionais de
saúde  por
habitante

Comparação entre os números de profissionais de saúde para
mil habitantes das duas regiões.

C40
FC: Saneamento
básico

Comparação entre as taxas de saneamento básico das duas
regiões.

C41
FC:  Desnutrição
infantil Comparação entre as taxas de desnutrição das duas regiões.

C44
FC:  Densidade
demográfica Comparação entre as densidades demográficas das duas regiões.

C42 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C43
Conclui-se parcialmente,  em relação à  comparação entre  os  indicadores em
saúde das Regiões Norte e Sul, que … (a ser feita pelo candidato, de acordo
com o seu conhecimento).

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas
ideias

C44

Os indicadores em saúde são ferramentas importantes para o acompanhamento
da  realidade  em  saúde  de  cada  região  do  Brasil.  Servem  também  para
comparar as regiões, permitindo aos governos federal e estatuais atuarem para
melhorar os índices.

C45
De modo geral, os indicadores em saúde da Região Norte estão piores que os da Região
Sul.

C46 Em síntese … ( a ser realizada pelo candidato, buscando apresentar uma nova
ideia que sintetize as suas conclusões parciais)

C47
O governo federal precisa adotar medidas que visem a melhora dos índices em
saúde das regiões Norte e Sul do Brasil, principalmente da Região Norte.

C48
O governo  federal  deve investir  no  PAC da saúde,  melhorar  os  hospitais  e
aumentar a sua quantidade, melhorar a educação básica das crianças, dando
ênfase aos cuidados com a saúde e higiene.

C49 O governo federal deve, ainda, aumentar o número de postos de saúde, investir
na distribuição de medicamentos e no desenvolvimento de vacinas. 

C50 Deve também aumentar o efetivo de profissionais de saúde das Regiões Norte e Sul. 

C51 Outras ideias julgadas pertinentes.

C52 Por fim, conclui-se que … ( conclusão final a ser feita pelo candidato conforme
seu conhecimento)

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM     CONSIDERADOS OBS

(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. 

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

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
freqüentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

(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. 

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

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

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

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

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Justificar os problemas ambientais ocorridos no Brasil, a partir da década de 1980.
1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Identificação
do objeto

correto

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

M4

Ideias
complementares
relacionadas com

o pedido.

Preparação correta para o desenvolvimento.

Não elaboração da introdução de forma abrupta.

M5 Ligação com o desenvolvimento.
M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (justificativa das

ideias). 

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
Identificação

do objeto
correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.

M10 Justificativa das ideias com
ligação de causa e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.
Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.
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MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 
2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  

Algumas
ideias

C1
O  Brasil,  a  partir  da  década  de  1980,  vivenciou   o  aumento  do  número  de
problemas  ambientais  no  campo  e  na  cidade  oriundos  de  um  maior
desenvolvimento de suas forças produtivas.

C2
Os  problemas  ambientais  são  consequência  direta  da  intervenção  humana  nos
diferentes ecossistemas brasileiros, causando desequilíbrios no meio ambiente e
comprometendo a qualidade de vida da população. 

C3
Existem dois tipos de problemas no Brasil: os problemas urbanos, mais conhecidos,
e também os problemas rurais. 

C4

O Brasil caiu para o 62º lugar em um índice de performance ambiental elaborado
pelas  universidades  americanas  Yale e  Columbia,  com  bons  resultados  em
indicadores como a qualidade da água potável.

C5 O Brasil é um país onde ocorre grande emissão de gases-estufa e poluentes. 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Algumas
ideias

C7 Perda  de  biodiversidade  em  áreas  como  a  Amazônia,  a  Mata  Atlântica,  o  Cerrado,  o
Pantanal, etc. em razão do desmatamento e das queimadas.

C8
Degradação e esgotamento dos solos decorrente das técnicas de produção e maquinários
impróprios para os solos existentes no Brasil. 

C9 Escassez da água pelo mau uso e gerenciamento das bacias hidrográficas e da ocupação ou
uso desordenado do solo urbano e rural.

C10
Contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário, por causa da falta de planejamento
urbano e ambiental .

C11
Poluição do ar nos grandes centros urbanos, em razão da queima de combustíveis fósseis
como, por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo (gasolina e diesel). 

C12
A produção de lixo se apresenta como um problema de difícil solução por causa do aumento
da produção de resíduos sólidos de diferentes naturezas (domésticos, industriais, serviços
de saúde, etc).

C13 Aumento do uso de fertilizantes, inseticidas, nitratos, herbicidas e fungicidas utilizados nas
plantações e que se infiltram na terra, atingindo os mananciais subterrâneos.

C14
A ocupação inadequada do solo urbano, relacionada à grande desigualdade social existente
no Brasil, agrava problemas ambientais como as enchentes.

C15
A falta de saneamento básico nas regiões costeiras, com cerca de 40 milhões de habitantes,
é responsável pelo lançamento de 150 mil litros de esgoto por dia ou 6 bilhões de litros de
esgoto sem tratamento.

C16
Aumento do chamado efeito estufa, oriundo da queima de florestas e da exagerada utilização
de combustíveis fósseis.

C17
Aumento da incidência da chuva ácida potencializada pela produção de gases lançados na
atmosfera  por  indústrias,  usinas  termoelétricas  e  veículos  de  transporte  que  utilizam
combustíveis fósseis. 

C18
A ocorrência da inversão térmica que é uma alteração da circulação superficial  do ar em
determinadas áreas, impedindo que os poluentes sejam liberados.

C19
A formação de “ilhas de calor” que acontecem em zonas urbanizadas potencializa fatores
como asfalto, concreto, poluição e a grande quantidade de prédios aquecem a temperatura
da região. 

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS

(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. 

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

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando  retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor.

(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. 

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

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do texto.

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

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

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

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

A Expressão  Escrita,  para  cada  uma das  questões,  deverá  ser  corrigida  conforme  o  Guia  de
Autoavaliação, encontrado no Portal do CP/ECEME, no menu “Guia de autoavaliação”. 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 PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


