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PEP/2011 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

1ª QUESTÃO   (Valor 6,0)

Comparar, as unificações da Itália com a da Alemanha, nos campos político e econômico, concluindo sobre os
reflexos dessas unificações para a eclosão da I Guerra Mundial. 

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

I  n      tr  odu      çã      o  

Algumas ideias

C1
As unificações da Itália e da Alemanha ocorreram por influência da nova estrutura
liberal burguesa, que rompeu com o absolutismo e com o sentimento de pertencer
a um rei. Os povos se uniram em torno da ideia de Nação e Estado.

C2
Povos  de  mesma  língua,  cultura  e  costumes  estavam  divididos  pela  nova
configuração territorial europeia, definida pelo Congresso de Viena (1814-1815).

C3
O processo de unificação da península Itálica foi levado adiante por movimentos

liberais e guerras.

C4
A unificação da Alemanha foi resultado de decisiva ação do Estado Prussiano,

sendo necessária a realização de guerras de conquista.

C5
Agravamento das relações internacionais, após as unificações, contribuindo para

a eclosão da IGM.
C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

a. Campo político

   Desenvolvimento:

    Algumas ideias

C7 FC:
Congresso
de Viena

Pelo Congresso de Viena, a região da Itália ficou dividida em oito
estados independentes, sendo alguns controlados pela Áustria.

C8
A Confederação Alemã foi criada pelo Congresso de Viena e era

formada por trinta e oito Estados independentes.
Comparar as ideias acima.

C9

FC:
Nacionalismo

Surgimento  de  movimentos  nacionalistas  e  antimonárquicos  em
diferentes  partes  da  Itália.  Risorgimento,  Carbonária  (sociedade
secreta revolucionária), Jovem Itália.

C10

Otto Von Bismarck promoveu o processo de unificação alemã e
definia que a unidade dos povos germânicos deveria ser obtida sob
a liderança prussiana. Para tal, conquistou territórios, enfrentando
países vizinhos.
Comparar as ideias acima.

C11

FC:
Alianças 

O ministro Cavour, do Piemonte, tomou a seu seu cargo a luta pela
unificação,  angariando  o  apoio  político  e  militar  dos  Estados
vizinhos e do imperador francês Napoleão III. Decisões necessárias
para a guerra contra à Áustria, em 1859. Em 1866, os italianos se
aliaram à Prússia, para mais uma vez combater à Áustria.

C12

O governo  prussiano  conseguiu  uma  aliança  temporária  com  a
Áustria  e,  nesse  período,  venceu  uma  rápida  guerra  contra  a
Dinamarca. A Prússia, em 1866, aliou-se a Itália para combater a
Áustria.

Comparar as ideias acima.

C13
FC: Apoio
popular

Em estados da Igreja como Toscana, Parma, Módena e Romagna,
a  população  se  revoltou,  querendo  unir-se  ao  Piemonte,  que
liderava  o  movimento  de  unificação.  A  sociedade  secreta
Carbonária atuou no sul da Itália contra os governos absolutistas e
era  de  base  popular.  Garibaldi  utilizou-se  de  um  exército  de
voluntários, os Camisas Vermelhas, para apossar-se da Sicília.

C14 Bismarck utilizou a estratégia de exaltação do espírito nacionalista,
conseguindo o apoio popular para formar o seu exército.
Comparar as ideias acima.

   C15

FC:Conflitos

Em 1848, com a intenção de unificar a  Itália, o rei Carlos Alberto
do Piemonte-Sardenha declarou guerra à Áustria.  Em 1859, com
o apoio francês, nova guerra contra a  Áustria foi declarada.  Por
fim,  em   1866,  o   Reino  da  Itália  aliou-se  à  Prússia  contra  à
Áustria.

C16

Em 1864 a Prússia juntou-se à Áustria  em uma guerra contra a
Dinamarca pelo domínio dos ducados de Schleswig e Holstein. Em
1866, a Prússia, com o auxílio da Itália, entrou em guerra contra a
Áustria. Em 1870, eclodiu a Guerra Franco-Prussiana.
Comparar as ideias acima.

C17
FC:
consolidação
da unificação

A unificação da Itália teve seu fim em 1929, quando após anos de
resistência da autoridade papal, foi assinado o Tratado de Latrão,
entre Mussolini e Pio XI, que criou o Estado do Vaticano.
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C18
A unificação  da  Alemanha  foi  completada  com  o  fim  da  Guerra
Franco-Prussiana,  em  1871,  criando  o  Segundo  Império
Germânico).
Comparar as ideias acima.

C19

FC:
Emigração

O desemprego na região norte da península itálica, provocado pela
crescente  industrialização  (produtores  artesanais  ficaram  sem
mercado), promoveu uma emigração de italianos para as Américas,
ainda no século XIX.

C20

A  criação  do  Zollverein  proporcionou  à  região  um  grande
crescimento  industrial  e  integração  dos  Estados,  principalmente
com  o  desenvolvimento  de  uma  rede  ferroviária  interligando  as
diversas regiões do território germânico, contribuindo para a fixação
da população na Alemanha unificada.

Comparar as ideias acima.

C21

FC:
Colonialismo

Insatisfação  da  Itália  com  o  processo  neocolonial,  ficando  fora  da
partilha da Ásia e da África.

C22 Os alemães, recém unificados e interessados em territórios na África e na
Ásia, passaram a  exigir uma redivisão colonial nos continentes.
Comparar as ideias acima.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C24 As unificações ocorreram por intermédio de guerras.
C25 Forte sentimento nacionalista impulsionando os processos de unificação.
C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Campo Econômico

C27

FC:
Crescimento
econômico

A alta burguesia do norte tinha interesse na unificação italiana, pois
criaria um mercado interno único e daria a essa classe condições
de  concorrer  no  mercado  externo,  garantindo  o  crescimento
econômico da região.

C28

A  Prússia  via  no  processo  de  unificação  política  dos  estados
confederados  um  importante  passo  para  o  desenvolvimento
econômico  da  região.  Para  isso,  criou  uma  zona  aduaneira,
chamada “Zollverein”,  que aboliu  as taxas alfandegárias  entre  as
monarquias envolvidas no acordo.
Comparar as ideias acima.

C29

FC: Indústria

O norte da península itálica apresentou crescente industrialização,
impulsionando  a  economia  e  o  comércio,  além  de  promover  o
crescimento das cidades da região.  Destacou-se a siderurgia,  as
indústrias naval, ferroviária, têxteis e automobilística.

C30
A partir de 1850, a Alemanha obteve notável crescimento industrial,
particularmente no Vale do Ruhr. No norte concentrou-se a indústria
naval e na antiga Prússia a mecânica pesada.
Comparar as ideias acima.

C31
FC: Agricultura

A  agricultura  na  península  itálica  era  pobre  e  atrasada,  sendo
dominada  por  senhores  que  mantinham  seus  privilégios,
concentrando-se na região sul.

C32
Na Alemanha, a agricultura do Sul era moderna e coexistiu com a
industrialização do Norte, promovendo um crescimento sustentável.
Comparar as ideias acima.

C33

FC:Desequilí-
brio econômico

Na Itália verificou-se um desequilíbrio econômico entre o Norte e o Sul.
Enquanto  o  Norte  apresentava  uma  crescente  industrialização,
promovendo  o  crescimento  das  cidades,  o  Sul,  agrário,  não
acompanhou o desenvolvimento do Norte. 

C34

Bismarck  promoveu  a  aliança  política  entre  os  junkers (grandes
proprietários  e aristocratas)  com a alta  burguesia,  fortalecendo o
Zollverein e intensificando a integração entre os Estados. Assim, foi
possível promover o equilíbrio econômico entre as regiões.
Comparar as ideias acima.

C35

FC: mercado

A  produção  italiana,  tanto  industrial,  quanto  agrária,  atendia
basicamente  o  mercado  interno.  Somente  a  indústria  têxtil  tinha
condições de atender às demandas do mercado externo.

C36

Os industriais alemães começaram a ganhar fatias do mercado alemão,
em detrimento dos exportadores britânicos e, por volta dos anos 1870,
estes já percebiam a crescente competição da Alemanha e dos EUA
na disputa por mercados.
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Comparar as ideias acima.

C37

FC:
Circulação
econômica

A Itália não implementou uma adequada circulação de pessoas e bens,
dificultando a correção do seu desequilíbrio econômico.

C38
 Expansão do modal ferroviário, passando de 2 mil quilômetros para 11
mil  quilômetros,  permitindo  o  transporte  de  bens  das  fontes  de
produção para as fontes de consumo.
Comparar as ideias acima.

C39 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C40 Processo de industrialização na Itália e na Alemanha
C41 Busca por novos mercados.
C42 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C  on      c      l  u      s      ã  o  

Algumas ideias

C43

A situação na Itália,  caracterizada por uma disparidade entre as áreas rurais e
urbanas, marcou os primeiros anos da sua industrialização e os primeiros passos
para uma nova organização, com a formação de partidos políticos, incrementando
as  tensões  sociais  que  permitiram  a  criação  de  um  cenário  favorável  para  a
eclosão da I GM.

C44

A anexação da região de Alsácia-Lorena ao Segundo Reich Alemão gerou forte
descontentamento entre os franceses, que inconformados com a situação e com a
humilhação provocada pelos alemães (utilização do Palácio de Versalhes para
coroar Guilherme I) mantiveram um sentimento de revanche, que foi decisivo na
política de alianças dos países europeus. 

C45
As unificações provocaram alterações no quadro político europeu, promovidas pelos
conflitos e alianças, rearticulando um equilíbrio de forças que resultaria na I GM.

C46
Aumento da concorrência comercial,  principalmente na disputa pelos mercados
consumidores, promovendo conflitos de interesses entre as nações. 

C47 Vontade da Itália e da Alemanha de participarem da partilha colonial.

C48 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. 
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(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      

Caracterizar  as relações  entre  a África e a América Portuguesa, dos séculos  XVI  a XIX, destacando  as
influências desse processo para o Brasil. 

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 (caracterização

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
Caracterização  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 Relações entre a África e a América portuguesa: motivação econômica.

C2 Estabelecimento de feitorias na África.

C3
Intensificação do comércio escravo em substituição a mão-de-obra indígena, pois
esta mostrava-se ineficaz.

C4
Início da utilização de escravos africanos pelo portugueses: 1432, nas ilhas da
Madeira, de Açores e de Cabo Verde.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS
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D  ese  n  v  o  l      v  i-      

m      e  n  t      o  

Algumas
ideias

C6
A principal atividade econômica que ligava África e América no império colonial
português era o tráfico de escravos. 

C7
Destino dos escravos chegados ao Brasil: cultivo da cana de açúcar e, depois, à
mineração e à lavoura cafeeira. 

C8
A vinda de escravos para a América Portuguesa acabou por trazer forte influência
na vida  da  colônia  e,  principalmente,  na  formação da nacionalidade  da futura
nação brasileira. 

C9
Intenso intercâmbio entre negros africanos, indígenas e portugueses: sentimento, língua,
expressão física, costumes, modos, comidas, forma de pensar e práticas religiosas.  

C10
As trocas culturais (culinária, dança, luta) e os contatos entre os povos fez parte
do dia-a-dia colonial, refletindo na formação da sociedade brasileira.

C11 Formação da cultura afro-brasileira.

C12
Utilização  da  mão-de-obra  escrava,  no  Brasil,  a  partir  da  primeira  metade do
século XVI, devido à monocultura da cana-de-açúcar no Nordeste.

C13 Emprego de escravos na mineração, a partir do século XVIII.
C14 Tráfico negreiro como forma de mercantilismo.

C15
Lucro com o tráfico de escravos: traficantes, colonos, Coroa portuguesa e Igreja
católica

C16
Argumento  dos  colonos  para  a  transação  envolvendo  escravos  africanos:
escassez de mão-de-obra.

C17
Divisão dos grupos de africanos mandados para o Brasil: os bantos e os oeste-
africanos. 

C18 Origem étnica variada dos escravos recebidos no Brasil.

C19
Formas de resistência à escravidão: criação dos quilombos, como o  Quilombo
dos Palmares – Alagoas.

C20
Revolta dos Malês (1835):  consistiu numa sublevação de caráter racial,  organizada em
torno de propostas radicais para libertação dos demais escravos africanos. 

C21
Os africanos eram associados ao islamismo. Assim, a Igreja interpretava a escravização
como uma forma de purgar supostos pecados cometidos por esses povos.

C22 A abolição da escravatura ocorreu de forma gradual. 

C23
Pressões  do  Império  Britânico  sobre  o  governo  brasileiro  para  a  abolição  da
escravatura. 

C24
O  parlamento  inglês  aprovou,  em  1845,  a  chamada  Lei  Bill  Aberdeen,  que
concedia  à  Marinha  Real  Britânica  poderes  de  apreensão  de  qualquer  navio
envolvido no tráfico negreiro em qualquer parte do mundo. 

C25 Lei Euzébio de Queiróz (1850): extinção do tráfico negreiro. 

C26 Lei do Ventre Livre (1871): garantiu a liberdade aos filhos de escravos. 

C27 Lei dos Sexagenários (1885): libertou todos os escravos com mais de 60 anos de idade. 

C28
Lei  Áurea  (1888):  assinada  pela  Princesa  Isabel,  extinguiu  oficialmente  a
escravidão no Brasil. 

C29
A relação social de trabalho escravo, no Brasil, foi substituída pela mão-de-obra
imigrante assalariada. 

C30 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.
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(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 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


