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PEP/2011 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Analisar a situação de saneamento básico da Região Nordeste do Brasil, concluindo sobre os reflexos para 
a saúde da população daquela região. 

 
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

M1 Abordagem da ideia central.  

M2 Delimitação do espaço geográfico.  

M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.  
M4 

Ideias complementares 
relacionadas com o 

pedido. 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. 
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 
Menos da metade das partes está coerente com o todo. 

M9 Divisão do todo em partes 
coerentes. 

Divisão sem coerência. 

 

Totalmente. 
Atendimento em mais da metade das ideias. 

Atendimento em menos da metade das ideias. 
M10 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 
Não atendimento das ideias. 

 

Totalmente. 
Mais da metade das ideias com ligação. 

Menos da metade das ideias com ligação. 

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Análise das ideias com 
ligação de causa e efeito. 

Ideias sem ligação. 

 

 

 PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

 M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  

 Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 

 Parcialmente com as ideias essenciais.  

 
M13 

Elaboração da 
síntese coerente com 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 

 

 M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

 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. 

 

M15 

Conclusão baseada  
nos aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). 

 Ideias sem suporte. 

 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

GEOGRAFIA - SAÚDE 
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MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   

 

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

C1 A Região Nordeste é formada pelos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Bahia.   

 

C2 
Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa 
determinada região que visa proporcionar uma situação higiênica saudável 
para os habitantes. 

 

C3 Dentre os procedimentos do saneamento básico, podemos citar: abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza pública e coleta de lixo. 

 

C4 
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indicam 
que apenas 46,6% dos domicílios da Região Nordeste eram servidos por 
rede de esgoto, em 2008. 

 

C5 Na coleta de lixo 4,7% das residências não dispunham do serviço, em 2008.  

C6 As áreas urbanas  concentram um maior número de habitantes absolutos, do 
que as áreas rurais na Região Nordeste. 

 

C7 A situação do Saneamento Básico na R Nordeste é bastante crítica, particularmente no 
interior dos estados, apresentando os piores percentuais.  

 

Introdução 
 

Algumas ideias 

C8 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Abastecimento de água:  

C9 Abastecidos pela rede pública geral: em torno de 80% dos domicílios da Região 
Nordeste. 

 

C10 Abastecidos por poço, nascente, carro-pipa, chuva e outros: em torno de 20% dos 
domicílios da Região Nordeste. 

 

C11 Nas áreas rurais o sistema de captação e tratamento de água é deficiente e escasso.   

C12 Grande parcela do abastecimento de água nas áreas rurais é realizada através 
da utilização de poços, cacimbas, rios e lagos. 

 

 Conclusão Parcial:  

C13 

Grande parcela do abastecimento de água é realizada através da utilização de 
poços, cacimbas, rios e lagos, sendo o tratamento da água restrito a uma 
parcela mínima da população rural, possibilitando a contaminação e a 
disseminação de várias doenças. 

 

 b. Esgotamento sanitário:  

C14 O esgotamento sanitário é ainda mais crítico uma vez que menos de 12% do 
total de esgotos produzido recebem tratamento. 

 

C15 A rede oficial coletora abrange cerca de 30% dos domicílios da Região Nordeste.  

C16 A fossa séptica abrange cerca 27% e a fossa rudimentar 31% do esgoto da 
Região Nordeste. 

 

C17 Grande parte das águas usadas e os desejos da cidades da  Região Nordeste 
são despejados em valas, rios, mar ou outro escoadouro.  

 

 Conclusão Parcial:  

C18 

As redes de esgotos são precárias ou inexistentes. A grande maioria da 
população ainda se utiliza das obsoletas fossas sépticas. Somente uma pequena 
parcela da população é beneficiada pela coleta e o tratamento de esgoto 
simultaneamente, favorecendo o aparecimento de doenças. 

 

 c. Coleta de lixo:  

 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C19 O lixo coletado diretamente por serviço ou empresas de limpeza, públicas ou 
privadas atinge cerca de 75% dos domicílios da Região Região Nordeste. 
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C20 O lixo depositado em caçambas, tanques ou depósitos atinge cerca de 13% dos 
domicílios da Região Nordeste.  

 

C21 O lixo jogado em terreno baldio, logradouro, rio e mar ou queimado ou enterrado 
atinge cerca de 12% dos domicílios da Região Nordeste. Persistem os lixões. 

 

 Conclusão Parcial  

C22 É quase total a inexistência de aterros sanitários nas cidades pequenas e nas 
áreas rurais da Região Nordeste, favorecendo o aparecimento de doenças.  

 

C23 
A coleta de lixo irregular e normalmente inadequada na grande maioria das áreas 
rurais cria condições favoráveis à proliferação de insetos e animais transmissores de 
doenças. 

 

 d. Limpeza pública  

C24 
A limpeza pública é de responsabilidade das prefeituras ou feita por empresas 
privadas, nas capitais e nas cidades médias, praticamente inexistindo no 
interior e nas áreas rurais.   

 

 Conclusão Parcial  

C25 A falta de limpeza pública  favorece o aparecimento de doenças.   

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C26 
A situação do Saneamento Básico na R Nordeste é bastante crítica,  
particularmente nas áreas rurais. Há uma grande deficiência na infraestrutura 
urbana e rural das cidades. 

 

C27 

Os aspectos relacionados ao saneamento básico, no que dizem respeito à estrutura de 
água e esgoto, devido à sua precariedade, contribuem para a sensível redução da 
qualidade de vida da população da R Nordeste, aumentando a possibilidade de 
contaminação e de proliferação de diversas doenças. 

 

C28 

A situação do Saneamento Básico na R Nordeste, no tocante à coleta e 
tratamento de lixo e à limpeza pública, apresenta grandes deficiências, 
contribuindo para a poluição do meio ambiente e provocando a proliferação de 
insetos e roedores, vindo a favorecer a disseminação de diversas doenças e 
reduzindo a qualidade de vida da população regional. 

 

C29 As doenças infectocontagiosas que mais atingem a população do nordeste 
são: malária, lepra, tuberculose e cólera.  

 

Conclusão 
 

Algumas ideias 

C30 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. 
 



 4

 

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.  
 

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

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar as ações governamentais de integração energética na América do Sul, que tiveram a 
participação do Brasil, implementadas a partir de 1990. 

   
  1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

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

Preparação correta para o desenvolvimento.  
 

M4 

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido. 
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 ideias.  

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

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da  servidão (justificativa 

das ideias).  
Em nenhuma das ideias.  

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

Em menos da metade das ideias.  
M9 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 
Em nenhuma das ideias.  

Em todas as ideias.  

Em mais da metade das ideias.  

Em menos da metade das ideias.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 

correto M10 Justificativa das ideias com  
ligação de causa e efeito. 

Em nenhuma das ideias.  

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

C1 
O processo de integração energética na América do Sul evolui de forma  gradual, 
envolvendo questões complexas de estratégia, política e economia, uma vez que 
está submetido a fatores inerentes às relações internacionais.  

 

C2 
A partir da criação, em 1991, do Mercado Comum Sul-Americano (Mercosul), 
pode ser observado um maior impulso na integração energética na América do 
Sul. 

 

C3 
A Comissão de Integração Elétrica Regional (Cier) e da Organização Latino-
Americana de Desenvolvimento Energético (Olade) demonstram esforço em 
direção aos objetivos da integração energética. 

 

C4 
Um dos objetivos da UNASUL é “a integração energética para o aproveitamento 
integral, sustentável e solidário dos recursos da região. 

 

C5 

As matrizes energéticas de Brasil e Uruguai são predominantemente hidráulicas 
e complementares à da Argentina, majoritariamente térmica (cerca de 56%).O 
Paraguai, pequeno consumidor, é um grande exportador de energia. E o mesmo 
ocorre com a Bolívia, cuja maior contribuição é no suprimento de gás natural. 

 

 
 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
     

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 
Ações governamentais de integração energética na América do Sul, 
implementadas a partir de 1990.  

C7 Decisão da Comunidade Andina das Nações (CAN) 536, de 2002.  

C8 
Anel energético Sul-Americano interconectando Argentina, Brasil, Chile, Paraguai 
e Uruguai com gás natural de diversas fontes. 

 

C9 
No ano 2000, em Brasília deu-se a primeira Reunião dos Presidentes dos Países da América do Sul, 
para a criação da Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana (IIRSA), com 
12 (doze) países membros, dando ênfase às questões energéticas. 

 

C10 

O Conselho Energético Sul-Americano é um órgão criado para coordenar a política 
energética da União Das nações Sul-Americanas.  A 1ª Cúpula Energética Sul-Americana 
foi realizada, na Ilha de Margarita, Venezuela, em meados de abril de 2007, consolidando 
a questão energética como um dos principais estímulos para a integração da região. 

 

C11 

O governo Lugo apresentou ao Brasil, em agosto/08, pauta de reivindicações 
relativas a Itaipu. Negociações subsequentes possibilitaram entendimentos sobre 
o tema, plasmados em Declaração Conjunta dos Presidentes Lula e Lugo, datada 
de 25/7/09. A usina hidrelétrica de Itaipu é responsável por 19% da energia 
elétrica consumida no Brasil e 77% no Paraguai. 

 

C12 
Contrato de importação de gás natural da Bolívia, firmado em 1996 pelo Brasil 
(Gasbol). O gás responde por 40% da pauta exportadora boliviana. O Brasill 
absorve 95% das exportações bolivianas do produto. 

 

C13 
O Brasil tem trabalhado com vistas a difundir o uso e a pesquisa na área de 
biocombustíveis no continente sul-americano. 

 

C14 
Construção do Gasoduto do Mercosul, entre Brasil e Argentina e o Gasoduto 
Brasil-Venezuela 

 

C15 

A energia é tema tradicional na pauta Brasil-Venezuela. Além dos 
empreendimentos da Petrobrás em conjunto com PDVSA e da interconexão 
elétrica na fronteira com Roraima (“Linhão de Guri”), destacam-se as atividades 
de cooperação bilateral intensificadas em 2009 e 2010, em função da crise na 
geração elétrica na Venezuela.  

 

C16 
Com a Colômbia e Suriname, o tema da energia é contemplado sobretudo em 
projetos de cooperação técnica na área de biocombustíveis. 

 

C17 
Assinatura do Memorando de Intenções (MoU) ou Cartas de Intenção para Intercâmbio de 
Energia Elétrica Brasil-Argentina – Assinado em 2009 e renovado em 2010.  

 

 

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

C18 

Com o Chile: Memorando de Intenções (MoU) para o Estabelecimento de uma 
Comissão Mista Permanente em Matéria Energética e de Mineração entre o 
MME do Brasil e o Ministério de Mineração e Energia do Chile; MoU entre a 
PETROBRAS e a ENAP, para participação conjunta em projetos relacionados a 
biocombustíveis, ao gás natural liquefeito e à exploração da Plataforma Pacífica; 
e MoU entre Brasil e Chile na Área de Bicombustíveis. 
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C19 

Com o Peru: Acordo para Fornecimento de Energia Elétrica ao Peru e 
Exportação de Excedentes ao Brasil; Fortalecimento das Capacidades para o 
Desenvolvimento do Plano Nacional de Eletrificação Rural; Desenvolvimento de 
Cultivos Alternativos para a Produção de Biocombustíveis. 

 

C20 

Com a Venezuela: MoU para Cooperação na Área da Indústria do Etanol 
Combustível entre o MME do Brasil e o Ministério de Energia e Petróleo da 
Venezuela (14/02/05); (b) MoU entre o MME do Brasil e o Ministério do Poder 
Popular para a Energia e Petróleo da Venezuela para a Interconexão Elétrica 
(27/06/08); (c) Ajuste Complementar ao Convênio Básico de Cooperação Técnica 
no Setor Elétrico (16/01/09); (d) MoU entre Brasil e Venezuela em Matéria de 
Energia Elétrica (28/04/10). 

 

C21 

Com a Bolívia: Memorando de Entendimento (MoU) em Matéria Energética entre 
o Ministério de 
Minas e Energia do Brasil e o Ministério de Hidrocarbonetos e Energia da Bolívia 
(2007). 

 

C22 Linha de transmissão de energia elétrica entre Brasil-Uruguai, Brasil-Venezuela.  

C23 
Assinatura de acordo bilateral entre Brasil e Peru, sobre o processo de 
integração energética, já bastante intenso nos últimos anos. 

 

C24 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)  

 



 7

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 do PEP. 

A prova deverá ser corrigida por mensões (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, 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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


