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PEP/2011 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

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

Comparar  a  situação  atual  do  comércio  exterior  do  Brasil  e  da  China,  nos  campos  econômico  e  político,
concluindo sobre as medidas a serem adotadas pelo governo brasileiro visando alavancar o desenvolvimento do País.  

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  n  t      o  

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)

GEOGRAFIA
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2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1 O Brasil e a China são, atualmente, nações de grande crescimento comercial e importância
política no cenário internacional.

C2
Estudos da consultoria  Pricewaterhouse Coopers indicam que, no ano de 2020,  o PIB do
grupo  dos  sete  maiores  emergentes  –  China,  Índia,  Brasil,  Rússia,  México,  Indonésia  e
Turquia – será maior que a das sete nações mais industrializadas do mundo.

C3 Comércio exterior é a troca de bens e serviços realizada entre fronteiras internacionais ou
territoriais.

C4 Apesar do comércio  bilateral  entre  Brasil  e  China vir  trazendo muitos  benefícios às duas
economias, também causa crescentes pressões sobre o setor manufatureiro brasileiro .

C5
Desde 2001, a Rodada de Doha de negociações busca acordo entre países  pertencentes à
Organização Mundial de Comércio (OMC) no tocante a propriedade intelectual, subsídio às
atividades agrícolas, regras de concorrência e ações nas áreas de saúde.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

Desenvolvimento

Algumas ideias

a. Comparação da situação de comércio exterior do Brasil e da China no campo econômico

C7 FC: Câmbio

Com  a  atual  valorização  do  Real  os  produtos  nacionais  encarecem,
perdendo competitividade no cenário internacional.

Os chineses mantêm o  Iuan subvalorizado artificialmente para diminuir
os  custos  produtivos  e  aumentar  a  competitividade  de  seus  bens
industriais e serviços no comércio internacional.
Comparar as ideias acima.

C8 FC: Custo da
produção

A existência de fatores como alta carga tributária, a excessiva burocracia,
a legislação fiscal complexa, os altos custos trabalhistas, dentre outros,
aumentam o “custo Brasil” prejudicando nossas relações comerciais.
Os custos  de produção chineses são reduzidos por  causa de fatores
como a mão de obra barata e disciplinada, a baixa sindicalização, os
incentivos fiscais e a legislação ambiental mais flexível.
Comparar as ideias acima.

C9 FC: Importação

As  importações  brasileiras  de  insumos e  bens  de  capital  apresentam
tendência  de  aumento  por  causa  dos  atuais  cortes  no  ICMS  para
produtos importados.
Os  chineses  possuem  uma  grande  demanda  interna  por  commodities  (soja,
minério de ferro, etc.) o que alavanca o seu crescimento e os tornam  os principais
parceiros econômicos do Brasil, da África, da União Europeia (UE).

Comparar as ideias acima.

C10
FC: Exportação

O Brasil,  em função  da  crise  internacional  e  da queda  de  preço  das
commodities, apresentou uma  queda relativa das exportações.
A  China   apresenta  um  elevado  crescimento  de  suas  exportações,
principalmente por causa de suas vendas  para a União Europeia, com
forte participação do setor industrial.
Comparar as ideias acima.

C11
FC: Ciência e

Tecnologia (C&T) 

O Brasil  apresenta  uma lenta evolução em C&T e os números mostram
que  estamos aquém da média dos países da OCDE de 2% do PIB.

A China, desbancou o Japão em C&T e ocupa o segundo posto mundial,
atrás apenas dos Estados Unidos, informa a OCDE (Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico).
Comparar as ideias acima.

C12

  

FC: Infra estrutura
de exportação

Existem  óbices  como  as  condições  precárias  das  rodovias,  a  baixa
eficiência das ferrovias, a desorganização e o excesso de burocracia dos
portos. 
A  China  colhe  os  frutos  da  modernização  sistemática  de  sua
infraestrutura de energia, portuária e de transportes, iniciada na década
de 1970.
Comparar as ideias acima.

C13 FC: Balança
Comercial 

 

A balança comercial brasileira vem fechando com superávit em relação à
China desde 2009.
A China importa mais do que exporta para o Brasil, sendo nosso principal
parceiro comercial.
Comparar as ideias acima.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15
O comércio exterior da China, no campo econômico, apresenta relativa superioridade perante
o Brasil, em alguns aspectos dos fatores analisados, apesar das iniciativas nacionais visando
o incremento do comércio exterior.

C16 Outras ideias julgadas pertinentes.
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a. Comparação da situação de comércio exterior do Brasil e da China no campo político.

C17

FC: Relações
Internacionais

O Brasil  é um Estado Democrático de Direito  que rege suas relações
internacionais  por  princípios  como  autodeterminação  dos  povos,
igualdade,  solução pacífica das controvérsias,  cooperação,  repúdio ao
terrorismo e racismo e não intervenção.
A  China  vem  enfrentando  pressões  internacionais  em  virtude  de
questões  oriundas  da  instável  relação  com  Taiwan,  da  criticada
ocupação do Tibete, dos direitos humanos e da liberdade de expressão. 
Comparar as ideias acima.

C18

FC:  Organizações
Internacionais

O Brasil é membro fundador da ONU e luta pela reforma do Conselho de
Segurança das Nações Unidas (CSNU) a fim de que possa obter um
acento permanente, além de fazer parte do MERCOSUL, Banco Mundial,
FMI, etc.
A  China  é  membro  permanente  do  CSNU e  ingressou  recentemente
(2001)  na  Organização  Mundial  de  Comércio  (OMC)  abrindo  seu
mercado às importações, participando da Cooperação Econômica Ásia
Pacífico (APEC), Banco Mundial,  FMI, etc.
Comparar as ideias acima.

C19
 FC: Alianças,

tratados e acordos

O Brasil,  desde o final  da década de 1990, adota a postura globalista
estabelecendo acordos bilaterais, participando de grupos (G-20, Grupo
do Rio, IBAS) visando maior presença no contexto internacional.
A China adota uma agressiva política comercial externa e uma postura
globalista  com  grande  penetração  nos  mercados  mundiais,  com
destaque para a África e a Rússia  a fim  de  suprir  sua demanda em
petróleo e gás.
Comparar as ideias acima.

C20

 

  FC: Política
Econômica

O Brasil  busca aumentar  a  capacidade  de consumo de seu  mercado
interno, diminuindo os desequilíbrios regionais e aumentando a geração
de empregos no agronegócio, nos setores industrial e de serviços.
A  China  amplia  seu  gigantesco  mercado  interno,  combatendo  o  desemprego,
aumentando o padrão de consumo da Região Leste,  onde estão as principais
ZEE, e adotando reformas sociais (saúde, educação, etc.)
Comparar as ideias acima.

C21
 FC: Segurança

Nacional

Investimentos  estrangeiros  nas  áreas  militar,  agrícola,  de  energia,  de
infraestrutura, transporte, setores-chave de tecnologia  estão sujeitas à
revisão do Conselho de Estado Chinês a fim de que sejam preservados
segredos de Estado e comerciais.
A  Estratégia  Nacional  de  Defesa  (END)  delimita  os  setores  espacial,
cibernético  e  nuclear  como  sensíveis  à  segurança  nacional  e,
obviamente,  cria  um ambiente  de  proteção  e  controle  sobre  relações
industriais e comerciais relativas a essas áreas.
Comparar as ideias acima.

C22
FC: Política

Governamental e
Reformas

O  Brasil  procura  implementar  reformas  nas  áreas  tributária,  fiscal,
previdenciária, agrária, dentre outras, que possam otimizar o processo
produtivo e favorecer o comércio.  
A  China  de  Deng  Xiaoping  (1976)  adotou  a  política  das  Quatro  Grandes
Modernizações (da indústria, da agricultura, da Ciência e Tecnologia e das Forças
Armadas) e criou as Zonas Econômicas Especiais (ZEE) abertas a investimentos
estrangeiros e voltadas à exportação de bens e serviços.
Comparar as ideias acima.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24
O comércio  exterior  do  Brasil,  no  campo político,  apresenta  características  peculiares  e
indicadores que comprovam o aumento de credibilidade no cenário internacional e justificam
o melhor posicionamento do país, na maioria dos fatores analisados, perante a China.

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

    C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas
ideias

C26
As relações comerciais  sino -brasileiras  estabelecem-se num ambiente político favorável  e,
basicamente, através da venda de  commodities, por parte do Brasil, e da venda de bens de
consumo e de capital, por parte da China. 

C27

A  China  provocou  o  aumento  da  demanda  internacional  de  matérias-primas,  contribuindo
diretamente na elevação dos preços dos produtos agrícolas e minerais, favorecendo a balança
comercial brasileira por serem estes os  principais produtos na pauta de exportação do  Brasil.

C28

O poder  executivo deve aumentar  as  taxas de importação  para os produtos considerados
supérfluos e para aqueles que concorrem com os similares produzidos por pequenas empresas
no Brasil, protegendo setores frágeis da economia e preservando empregos no País.

C29

O  governo  deve  usar   “selos  de  qualidade”  como  escudos  para  produtos  importados
(ventiladores de teto, micro-ondas, aparelhos de som e TV, rádio, torradeiras, berços, carrinhos
de bebê, etc.) filtrando importações de má qualidade que vêm competindo com a produção
nacional a preços muitas vezes abaixo do valor de mercado.
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C30
O governo brasileiro  deve  aumentar  o  rigor  na aplicação  de medidas  antidumping (preços
fixados de maneira artificial em nível inferior à média do mercado) e compensatórias.

MÉTODO – 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.

(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

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

MENÇÃO OBITIDA 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
M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
Compreensão

do nível de
desempenho

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.

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

Desenvolvimento  

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. 



6

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.

(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 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 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.
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