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PEP/2012 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

  
       

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

  Analisar a situação atual de saneamento básico da Região Norte do Brasil, nos itens:abastecimento de água,
esgotamento sanitário e coleta de lixo, concluindo sobre suas consequências na saúde da população dessa região.

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação do
objeto correto

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.

M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8 Elaboração das
conclusões parciais.

De forma dedutiva.

Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação do
objeto correto

M9 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.

M10
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.

M11
Análise 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  
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13

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.

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M15
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.

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.
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MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada região
que visa proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes.

C2 A  Região Norte é formada pelos estados de Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Pará,
Amapá e Roraima.

C3 A  situação  atual  do  Saneamento  Básico  na  Região  Norte  é  bastante  crítica,
particularmente no interior dos estados, onde apresenta os mais baixos índices  do país.

C4
Saneamento Básico compreende tratamento e abastecimento de água potável,
manejo  de  água  pluvial,  coleta  e  tratamento  de  esgoto  sanitário,  coleta  de  lixo,  e
tratamento de resíduos sólidos.

C5  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  
(55% a 70%)

Ideias

a. Abastecimento de água:

C6 Abastecimento de água potável, através a rede geral na Região Norte, atinge cerca de
56% dos domicílios.

C7 O abastecimento de água, por outras fontes, como poço, cacimbas, carro-pipa, chuva  e
lagos atinge cerca de 44% dos domicílios da Região Norte.

                                      Conclusão Parcial

          C8
 A parcela do abastecimento de água que é realizada através da utilização de  poços,
cacimbas, rios e lagos, possibilita a contaminação e a disseminação de várias doenças.

b. Esgotamento sanitário:

C9 A Região Norte só tem 13,5% das residências atendidas pela rede de esgoto sanitário.

C10 Nas áreas rurais, a rede de esgoto é precária ou inexiste.

                                      Conclusão Parcial

C11

 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:

C12
A coleta de lixo e limpeza urbana feita por serviço público ou privado abrange cerca de
70% das residências.

C13
O lixo colocado em caçambas, tanques ou depósitos para coleta posterior abrange cerca
de 15% e o jogado em terreno baldio, logradouro, rio, lago, mar, etc, atinge também 15%
das casas.

                                      Conclusão Parcial

C14 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.

C15  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

CONCLUSÃO  
(20% a 30%)

Ideias

C16
O  saneamento  básico  da  Região  Norte  do  Brasil  de  uma  maneira  geral  é  precário,
necessitando de investimento público para sua melhoria.

C17 A situação precária de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo na
Região Norte compromete a saúde da população.

C18  Em  consequência  dos  diversos  problemas  existentes  doenças  como diarreia,  difteria,
meningite, malária e outras são  comumente apresentadas pelos habitantes dessa região. 

C19  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)



3

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1
E2
E3
E4

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

“O Brasil superou o Reino Unido e ocupa agora o posto de sexta maior economia do mundo, reportou o jornal

britânico de Guardian, citando uma equipe de economistas. A crise bancária de 2008 e a subsequente recessão

deixou  o  Reino  Unido  no  sétimo  lugar  em  2011,  atrás  da  maior  economia  na  América  do  sul,  que  cresceu

rapidamente no rastro das exportações para a China e o extremo oriente (Clarissa Mangueira, Isto é Dinheiro) 

     Justifique a afirmativa acima, destacando a participação da indústria e do comércio na elevação da posição
econômica do Brasil em relação ao cenário internacional.

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

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.

M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa). 

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  
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1
O Brasil ultrapassou recentemente o Reino Unido e ocupa a 6ª posição entre as
maiores economias do mundo.

C2
Atualmente, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, medido por paridade de poder
de compra, é de aproximadamente 2,5 trilhões de dólares (aproximadamente R$
3. 674, 964 trilhões).

C3
O Brasil  consolida  sua condição de grande potência  econômica a medida  que
figura  como  membro  de  diversas  organizações  econômicas  e  financeiras
internacionais como o Mercosul, a UNASUL, os BRIC, o G-20 e a IBAS. 

C4

De acordo com o Fórum Econômico Mundial (FEM), o Brasil foi o país que melhor
desenvolveu  o  quesito  “competitividade”  nos  últimos  cinco  anos,  superando  a
Rússia  e  fechando  parcialmente  a  diferença  com  a  Índia  e  a  China,  todas
economias do BRIC. 

C5
A  crise  econômica  de  2008-2011  afetou  seriamente  a  União  Européia  e,  por
conseguinte,  influenciou  na queda  de desempenho do Reino  Unido  no  ranking
global dos maiores PIBs em 2011.

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7

Política econômica: o Brasil passou, nos últimos dez anos, a acumular superávitis
expressivos  no  comércio  e  nas  finanças  internacionais  em  razão  de  cotações
favoráveis e das bem sucedidas políticas econômicas visando o incremento das
exportações.

C8

Fortalecimento do mercado interno:  segundo dados da Fundação Getulio Vargas
(FGV), o aumento da demanda doméstica (renda) tem sido um grande suporte ao
comércio  interno,  com  o  estímulo  ao  consumo  das  famílias  pela  expansão
moderada do crédito, pela geração de empregos e de renda.

C9

Busca do protagonismo econômico: aumento da participação do Brasil  na IBAS
(fórum de diálogo Índia, Brasil e Africa do Sul) contribui para a construção de uma
nova arquitetura internacional, unindo voz em temas globais e aprofundando seu
relacionamento mútuo em diferentes áreas da indústria e do comércio.

C10
Vantagens  locacionais  comparativas: grandes  empresas  multinacionais  de
calçados,  de eletrônicos e têxteis,  são atraídas para o Brasil  por fatores como
mão-de-obra mais barata e incentivos fiscais. 

C11

Circulação  econômica:  a  instalação  de  novas  montadoras  de  automóveis  a
exemplo  da  Hyundai,  da  Audi,  da  Renault  e  da  Peugeot  contribui  para  a
dinamização  de  áreas  gerando  ambientes  favoráveis  para  novas  indústrias  e
empreendimentos comerciais.

C12

Novas tecnologias nos setores do gás e do petróleo:  a  posição de liderança do
Brasil  na  tecnologia  de  exploração/produção  offshore  como no  caso  da  Rede
Galileu,  acelerando a produção integrada  e agregando novos  conhecimentos à
cadeira produtiva do petróleo.

C13

O  fortalecimento  das  relações  bilaterais  na  América  do  Sul: ampliação   da
interdependência  econômica  para  além  do  âmbito  do  Mercosul  dando  novos
passos  na  direção  da  consolidação  da  União  das  Nações  Sul-Americanas
(UNASUL). 

C14
Balança  comercial  favorável: Os  constantes  superávitis  da  balança  comercial
brasileira, apesar  do contexto de crise, são o resultado do aumento da corrente de
comércio entre o Brasil e a China e da consolidação brasileira como global trader.

C15

Aumento  das  exportações: segundo  dados  governamentais,  as  exportações
evoluiram recentemente  dos 73.203 bilhões  para  197.942  bilhões  mantendo-se
como  um  fator  descisivo  para  o  bom  desempenho  do  Brasil  no  cenário
internacional.

C16
Aumento da oferta de empregos: criação de novos postos de trabalho no comércio
e  na  indústria,  principalmente  no  Norte  e  no  Nordeste,  estão  diminuindo  as
preocupantes taxas de informalidade da economia nacional.

C17 A reformulação do sistema de crédito e a instituição do crédito consignado: tais
medidas impulsionaram a disponibilidade de recursos reduzindo os custos  dos
empréstimos para o trabalhador que dispõe de mais renda.
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C18
O PAC da Ciência e Tecnologia: estimulou a competitividade a partir do aumento
da participação de pequenas e médias empresas que recebem investimentos em
pesquisa para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior.

C19

A participação brasileira no G-20 financeiro: Esse grupo formado pelas 19 maiores
economias do mundo mais o Brasil atua na cooperação comercial e na consulta
sobre  o  sistema  financeiro  aumentando  o  protagonismo  brasileiro  no  cenário
internacional.

C20
O  crescimento  da  indústria  siderúrgica:  o  aumento  da  produção  de  aço  foi
influenciada  por  políticas  governamentais  favoráveis  e  tem  contribuído
positivamente para suprir a demanda interna e os mercados internacionais.

C21
A participação do Brasil nos BRICS: o crescimento dos quatro países representou
65%  da  expansão  do  PIB  mundial  influenciando  positivamente  o  comércio
brasileiro.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1
E2
E3
E4

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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


