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PEP/2012 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 

 
 

 

1a QUESTÃO (Valor 6,0) 

  Analisar a situação atual do consumo de drogas no Brasil, especificamente a maconha e o “crack” e 
concluir sobre as medidas do atual governo para combater esse problema. 

 
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo  

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação 
correta para o desenvolvimento 

 

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Ligação com o 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 

(55% a 70%) 
 

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 
(20% a 30%) 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

 MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 

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

C1  O Brasil tem o maior mercado consumidor de cocaína e crack na América do Sul.  

C2 
 Atualmente, no Brasil,  são aproximadamente 1000 mil os usuários de cocaína e cerca 
de três milhões os usuários de maconha. 

 

C3 
 O território brasileiro tem sido explorado pelo crime organizado internacional como rota 
para carregamentos das drogas que vêm da Colômbia, da Bolívia e do Peru. 

 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas 

ideias 

C4  Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

  a. Consumo de maconha:  

C5 
 A maconha pode ser fumada com implementos como cachimbos, bongs e chilums, ou 
de forma convencional, enrolando um cigarro.  

C6  No Brasil, seu consumo, produção e comercialização são proibidos.  

C7  Atualmente mais de 1% da população adulta consume maconha.   

C8 
 O Brasil é o país da América Latina que registrou maior aumento no consumo de 
maconha nos últimos 10 anos.  

 Conclusão Parcial  

C9  Houve um aumento de quase 160% no consumo de maconha no Brasil, nos últimos anos.  

  b. Consumo de crack:  

C10 
 Crack é uma droga, geralmente fumada, feita a partir da mistura de pasta de cocaína 
com bicarbonato de sódio. 

 

C11 
 A facilidade de acesso e o baixo custo do crack estão fazendo com que a droga se 
alastre pelo país. Uma pedra custa menos de R$ 5.  

C12 
 Estatísticas e apreensões policiais demonstram um aumento percentual do consumo 
de crack em relação às outras drogas. 

 

C13  Atualmente 9 entre 10 cidades brasileiras apresentam problemas com viciados em crack.  

 Conclusão Parcial  

C14 
 O Ministério da Saúde admitiu que o Brasil está diante de uma epidemia de crack, em 
face das estatísticas atuais sobre dependentes desta droga. 

 

 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Ide ias  

C15  Outras ideias julgadas pertinentes.  
 
 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

C16 
 Programa de combate ao crack: investimento de R$ 4bilhões, em articulação com 
estados, municípios e sociedade civil.   

C17 
 Face as estatísticas atuais sobre o alto consumo de drogas no país, o governo 
brasileiro editou medidas de combate a esse problema. 

 

C18  Criação de enfermarias especializadas nos hospitais do SUS.  

C19 
 Criação de 308 consultórios de rua para atendimento volante, em municípios com mais 
de 100 mil habitantes. 

 

C20  Criação de 175 Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, até 2014.  

C21 
 Implantação do Programa de Prevenção do Uso de Drogas na Escola, capacitando 
210 mil educadores. 

 

C22 
 Implantação do Programa Educacional de Resistência às Drogas, para prevenção do 
uso de drogas em 42 mil escolas públicas, capacitando 3,3 mil policiais militares. 

 

C23 
 Campanhas específicas para informar, orientar e prevenir sobre o uso do crack e de 
outras drogas. 

 

 

C24  Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

  3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

A1  
A2  (A) COERÊNCIA 
A3  
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B1  
                                                    B2  (B) CLAREZA 

B3  
C1  
C2  (C) OBJETIVIDADE 
C3  
D1  
D2  
D3  

(D) COESÃO 

D4  
E1: Ortografia.  
E2: Pontuação.  

E3: Concordância.  
(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E4: Regência.  

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

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

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar as medidas a serem implementadas pelo governo brasileiro, em consonância com a Política de 
Defesa Nacional (PDN). 

 
  1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO  Obs 

M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo  

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação 
correta para o desenvolvimento 

 

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  

Introdução 
(10% a 20%) 

 
Identificação 

do objeto 
correto 

M6 Ligação com o 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 

(80% a 90%) 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da  servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa). 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 

Citação e justificativa das 
ideias com  ligação de 

causa e efeito. 
Em nenhuma das ideias.  

MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I) 
 

 

  2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 Decreto Presidencial de Junho de 2005 aprova a Política de Defesa Nacional.  

C2 Crescente projeção brasileira no cenário internacional.  

 

Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas 
ideias C3 

A PDN de 2005 inclui do conceito do segurança conforme os padrões da ONU e da 
OEA, a visão de segurança coletiva, cooperativa.   
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C4 
Estabelece objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação 
nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do 
Poder Nacional. 

 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

C6 
Acelerar a reestruturação do desenvolvimento da indústria brasileira de matéria de 
defesa e segurança.  

C7 
Aumentar o investimento no desenvolvimento de tecnologia espacial, cibernética e 
nuclear. 

 

C8 Implementação do reaparelhamento das Forças Armadas.  

C9 
Conscientizar todos os segmentos da sociedade brasileira de que a defesa da Nação 
é um dever de todos os brasileiros. 

 

C10 
Adotar medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa 
do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 
preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. 

 

C11 

Aumentar o investimento na proteção da Amazônia brasileira, por constituir-se em  
enormes reservas de recursos naturais e imensas áreas para serem incorporadas ao 
sistema produtivo, além da possibilidade de se tornar objeto de interesse 
internacional. 

 

C12 
Provocar avanços na tecnologia da informação, na utilização de satélites e no 
sensoriamento eletrônico.  

C13 
Garantir a presença do Estado nas regiões distantes dos grandes centros urbanos e 
a vivificação da faixa de fronteira. 

 

C14 
Valorizar a natural vocação marítima brasileira é respaldada pelo seu extenso litoral e 
pela importância estratégica que representa o Atlântico Sul. 

 

C15 

Proteger a "Amazônia Azul", uma imensa área onde estão as maiores reservas de 
petróleo e gás do Brasil, fontes de energia imprescindíveis para o desenvolvimento 
do País, além da existência de potencial pesqueiro e da importância do transporte 
marítimo de cargas. 

 

C16 
Aumentar o controle do espaço aéreo e a sua boa articulação com os países 
vizinhos, assim como o desenvolvimento de nossa capacitação aeroespacial.  

C17 
Proporcionar que o País disponha de estrutura ágil, capaz de prevenir ações 
terroristas e de conduzir operações de contraterrorismo. 

 

C18 
Garantir recursos suficientes e contínuos que proporcionem condições efetivas de 
preparo e emprego das Forças Armadas e demais órgãos envolvidos na Defesa 
Nacional, em consonância com a estatura político-estratégica do País. 

 

C19 Implantar o Sistema Nacional de Mobilização e aprimorar a logística militar.  

C20 
Aperfeiçoar a capacidade de comando e controle e do sistema de inteligência dos 
órgãos envolvidos na Defesa Nacional. 

 

C21 
Incrementar a interoperabilidade entre as Forças Armadas, ampliando o emprego 
combinado.  

C22 
Fortalecer a infra-estrutura de valor estratégico para a Defesa Nacional, 
prioritariamente a de transporte, energia e comunicações. 

 

C23 
Estimular a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a capacidade de 
produção de materiais e serviços de interesse para a defesa. 

 

C24 
Intensificar o intercâmbio das Forças Armadas entre si e com as universidades, 
instituições de pesquisa e indústrias, nas áreas de interesse de defesa. 

 

C25 
Proporcionar condições para que o Brasil participe ativamente nos processos de 
decisão do destino da região Antártica. 

 

C26 
Criar condições para que o Brasil disponha de capacidade de projeção de poder, 
visando à eventual participação em operações estabelecidas ou autorizadas pelo 
Conselho de Segurança da ONU. 

 

C27 
Criar novas parcerias com países que possam contribuir para o desenvolvimento de 
tecnologias de interesse da defesa. 

 

C28 
Participar de missões de paz e ações humanitárias, de acordo com os interesses 
nacionais. 

 

C29 
Participar crescentemente dos processos internacionais relevantes de tomada de 
decisão, aprimorando e aumentando a capacidade de negociação do Brasil. 

 

 

 
Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Ideias 

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

A1  
A2  (A) COERÊNCIA 
A3  
B1  
B2  (B) CLAREZA 
B3  
C1  
C2  (C) OBJETIVIDADE 

C3  
D1  
D2  
D3  

(D) COESÃO 

D4  
E1: Ortografia.  
E2: Pontuação.  

E3: Concordância.  
(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E4: Regência.  

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

 

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

  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, 
de maneira a orientar o estudo do aluno no 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.  
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


