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 PEP/2015 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA-SAÚDE
 

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

"Os Indicadores Sociais podem ser classificados segundo as diversas aplicações a que se destinam. A classificação mais comum é a
divisão dos indicadores segundo a área temática da realidade social a que se referem. Há, assim, os indicadores de saúde(percentual
de crianças nascidas com peso adequado), os indicadores educacionais(escolaridade média da população de quinze anos ou mais),
os  indicadores demográficos(taxa  de  mortalidade), os  indicadores de infra-estrutura  urbana (percentual  de  domicílios com
esgotamento sanitário ligado à rede pública), os  indicadores de renda e desigualdade (nível de pobreza)."(JANNUZZI,Paulo de
Martino.Revista Brasileira de Administração Pública, Rio de Janeiro, 2002).

 Estudar os Indicadores Sociais, acima citados, das Regiões Norte e Sul do Brasil, concluindo  
sobre as medidas adotadas pelo governo federal para reduzir o desequilíbrio regional no país. 

 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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os itens
em que dividiu o texto.

Resumiu de forma  inadequada  ou deixou de destacar as
ideias essenciais.

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
Estudo 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      on  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13 Elaboração do resumo,
reforçando as conclusões

parciais.

Com as ideias essenciais.
Elaborou parcialmente com as ideias

essenciais.

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira
incorreta.
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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.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Os  Indicadores  Sociais são  instrumentos  operacionais para monitoramento da
realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas públicas.

C2

O objetivo  desses indicadores  é  possibilitar  o  conhecimento da  realidade
brasileira, avaliar a qualidade de vida e os níveis de bem-estar das pessoas, as
famílias e grupos sociais, a efetivação de direitos humanos e sociais, o acesso a
diferentes serviços, bens e oportunidades.

C3 Situação dos Indicadores Sociais das regiões Norte e Sul.

C4
Importância dos Indicadores Sociais para o equilíbrio das desigualdades regionais
e o papel do governo federal.

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%)

Algumas ideias
D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Algumas ideias

1. Região Norte
    a. Indicadores de saúde

C6  Taxa de mortalidade na infância e taxa de mortalidade infantil.
C7  Taxa de mortalidade infantil de menores de 1 ano, total e por componentes.
C8  Mortalidade infantil, por grupos de causas.
C9 Proporção de nascidos vivos, por número de consultas.

 C10
Taxa de mortalidade por câncer de mama e câncer de colo de útero entre

 mulheres de 30 a 69 anos de idade.

 C11
 Novos casos de  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida(AIDS) identificados
no ano e taxa de incidência.

 C12 Coeficiente de mortalidade específica por AIDS, total e por sexo.
 C13 Taxa de mortalidade por malária.

 C14
Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado  -Doenças  Relacionadas  ao  Saneamento  Ambiental  Inadequado
(DRSAI), total e por categorias de doenças.

 C15 Taxa de óbitos por agressão, por cor ou raça e grupos de idade.

C16
Número  de  médicos,  de  médicos  especialistas,  de  médicos  generalistas e
razão de médico por habitantes e entre médicos especialistas egeneralistas.

C17         Outras ideias julgadas pertinentes.
    b. Indicadores educacionais

C18
Taxa de frequência bruta a estabelecimento de ensino da população residente,
segundo os grupos de idade.

C19 Proporção das crianças de 2 e 3 anos de idade que frequentavam creche.

C20
Proporção das crianças de 4 e 5 anos de idade que frequentam instituição de
ensino.

C21
Proporção  das  pessoas de  15 a  17  anos de  idade  que  frequentam ensino
médio, fundamental regulares ou não frequentam instituição de ensino.

C22
Distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos de idade, segundo o nível de 
ensino frequentado.

C23 Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade.

C24
Pessoas de 20 a 24 anos de idade, total e com 11 anos ou mais de estudo,
total e respectiva proporção, por sexo e cor ou raça.

C25
Pessoas de 25 a  64 anos de idade,  total  e que frequentam escola, total  e
respectiva    proporção, por sexo e cor ou raça.

C26 Distribuição  percentual  das  pessoas  que  frequentam  estabelecimento  de
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias
D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Algumas ideias

ensino, nível e rede de ensino frequentado.
C27 Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade. 

C28
Pessoas de 15 anos ou mais de idade, que frequentam cursos de educação
de  jovens  e  adultos  ou  supletivo,  total  e  respectiva  distribuição  entual,
por nível de ensino, grupos de idade, cor ou raça e sexo,

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.

    c. Indicadores demográficos

C30
Distribuição percentual da população residente, por sexo, razão de sexo e taxa
de urbanização.

C31 Distribuição percentual da população projetada, por grupos de idade.

C32
Proporção  de  mulheres  com  nenhum  filho  nascido  vivo, por  cor  ou  raça,
segundo os grupos de idade.

C33
Proporção de mulheres com nenhum filho nascido vivo, por presença de 
cônjuge ou companheiro.

C34
Proporção de óbitos por doença diarreica aguda das crianças de 0 a 5 anos de 
idade.

C35 Taxa de incidência de AIDS, segundo os grupos de idade.

C36
Proporção de óbitos por causas externas do total de pessoas e para pessoas 
de 0 a 29 anos de idade, por sexo, segundo os grupos de idade.

C37
Distribuição percentual dos jovens de 15 a 29 anos de idade, por tipo de 
atividade na semana de referência, segundo os grupos de idade.

C38
Distribuição percentual das pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo o 
sexo, a cor ou raça, a situação do domicílio e a condição no domicílio.

C39
Distribuição percentual das pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo os 
anos de estudo, a previdência, o rendimento mensal de todas as fontes e o 
rendimento mensal domiciliar per capita.

C40
Distribuição  dos  arranjos  familiares  conviventes  em  domicílios  particulares
permanentes, por motivo para a convivência.

C41
Proporção de casais, em que a mulher não teve filho nascido vivo, vivendo
sem a presença de parentes ou agregados e ambos possuem rendimentos,
em relação ao total de casais sem filhos.

C42
Nível da ocupação das pessoas de 16 anos ou mais de idade em arranjos
familiares, residentes em domicílios particulares, por sexo, segundo a posição
no arranjo familiar.

C43
Distribuição percentual dos casais em que ambos têm rendimentos por razão
entre o rendimento do cônjuge e a pessoa de referência do sexo feminino.

C44 Outras ideias julgadas pertinentes.
 d. Indicadores de infraestrutura urbana

C45  Mobilidade urbana
C46  Transporte (terrestre, aéreo, marítimo e fluvial)
C47  Portos
C48  Energia
C49  Saneamento básico
C50  Telecomunicações
C51   Rede hoteleira
C52   Rede hospitalar
C53   Segurança Pública
C54  Abastecimento
C55  Outras ideias julgadas pertinentes.

e. Indicadores de renda e desigualdade 

C56
Pessoas residentes em domicílios particulares, total e respectiva distribuição
percentual, por classes de rendimento mensal familiar.

C57
Número médio de pessoas nos arranjos familiares residentes em domicílios
particulares, por classes de rendimento mensal familiar per capita.

C58
Rendimento  médio  mensal  familiar  per  capita  dos  arranjos  familiares  com
rendimento, em reais e em salários mínimos, dos 20% mais pobres e dos 20%
mais ricos, e relação entre os rendimentos médios.

C59
Distribuição percentual do total do rendimento familiar per capita dos arranjos
familiares  residentes  em domicílios  particulares,  por  quintos  do rendimento
familiar per capita. 

C60

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimento, por
cor ou raça e os estratos de rendimento mensal familiar  per capita dos 10%
mais pobres e do 1% mais rico.

C61 Distribuição percentual da população residente, por cor ou raça, segundo os
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décimos de rendimento mensal familiar per capita.

C62
Proporção de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com
restrições ao acesso, por tipo, e com rendimento domiciliar per capita inferior a
60% da mediana.

C63 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C64
Resumo das idéias levantadas no desenvolvimento sobre os indicadores sociais da
Região Norte
2. Região Sul
    a. Indicadores de saúde

C65 Taxa de mortalidade na infância e taxa de mortalidade infantil.
C66 Taxa de mortalidade infantil de menores de 1 ano, total e por componentes.
C67 Mortalidade infantil, por grupos de causas.
C68 Proporção de nascidos vivos, por número de consultas.

C69
Taxa de mortalidade por câncer de mama e câncer de colo de útero entre

mulheres de 30 a 69 anos de idade.

C70
Novos casos de  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida(AIDS) identificados
no ano e taxa de incidência.

C71 Coeficiente de mortalidade específica por AIDS, total e por sexo.

C72
Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado-Doenças  Relacionadas  ao  Saneamento  Ambiental  Inadequado
(DRSAI), total e por categorias de doenças.

C73 Taxa de óbitos por agressão, por cor ou raça e grupos de idade.

C74
Número  de  médicos,  de  médicos  especialistas,  de  médicos  generalistas e
razão de médico por habitantes e entre médicos especialistas e generalistas.

C75 Outras ideias julgadas pertinentes.
    b. Indicadores educacionais

C76
Taxa de frequência bruta a estabelecimento de ensino da populaçãoresidente,
segundo os grupos de idade.

C77 Proporção das crianças de 2 e 3 anos de idade que frequentavam creche.

C78
Proporção das crianças de 4 e 5 anos de idade que frequentam instituição

 de ensino.

C79
Proporção das pessoas de 15 a 17 anos de idade que frequentam ensino
médio, fundamental regulares ou não frequentam instituição de ensino.

C80
Distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos de idade, segundo o nível  de
ensino  frequentado.

C81 Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade.

C82
Pessoas de 20 a 24 anos de idade, total e com 11 anos ou mais de estudo,
total e respectiva proporção, por sexo e cor ou raça.

C83
Pessoas de 25 a 64 anos de idade, total  e que frequentam escola, total  e
respectiva  proporção, por sexo e cor ou raça.

C84
Distribuição  percentual  das  pessoas  que  frequentam  estabelecimento  de
ensino, nível e rede de ensino frequentado.

C85 Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade. 

C86
 Pessoas de 15 anos ou mais de idade, que frequentam cursos de educação
de  jovens  e  adultos  ou  supletivo,  total  e  respectiva  distribuição  entual,
por nível de ensino, grupos de idade, cor ou raça e sexo,

C87 Outras ideias julgadas pertinentes.
    c. Indicadores demográficos

C88
Distribuição percentual da população residente, por sexo, razão de sexo e taxa
de urbanização.

C89  Distribuição percentual da população projetada, por grupos de idade.

C90
 Proporção  de  mulheres  com  nenhum filho  nascido  vivo, por  cor  ou  raça,
segundo os grupos de idade.

C91
 Proporção de mulheres com nenhum filho nascido vivo, por presença de 
cônjuge ou companheiro.

C92
 Proporção de óbitos por doença diarreica aguda das crianças de 0 a 5 anos 
de idade.

C93  Taxa de incidência de AIDS, segundo os grupos de idade.

C94
Proporção de óbitos por causas externas do total de pessoas e para pessoas 
de 0 a 29 anos de idade, por sexo, segundo os grupos de idade.

C95
Distribuição percentual dos jovens de 15 a 29 anos de idade, por tipo de 
atividade na semana de referência, segundo os grupos de idade.

C96 Distribuição percentual das pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo o 
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sexo, a cor ou raça, a situação do domicílio e a condição no domicílio.

C97
Distribuição percentual das pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo os 
anos de estudo, a previdência, o rendimento mensal de todas as fontes e o 
rendimento mensal domiciliar per capita.

C98
Distribuição  dos  arranjos  familiares  conviventes  em  domicílios  particulares
permanentes, por motivo para a convivência.

C99
Proporção de casais, em que a mulher não teve filho nascido vivo, vivendo
sem a presença de parentes ou agregados e ambos possuem rendimentos,
em relação ao total de casais sem filhos.

C100
Nível da ocupação das pessoas de 16 anos ou mais de idade em arranjos
familiares, residentes em domicílios particulares, por sexo, segundo a posição
no arranjo familiar.

C101
Distribuição percentual dos casais em que ambos têm rendimentos por razão
entre o rendimento do cônjuge e a pessoa de referência do sexo feminino.

C102  Outras ideias julgadas pertinentes.
 d. Indicadores de infraestrutura urbana

C103  Mobilidade urbana
C104 Transporte (terrestre, aéreo, marítimo e fluvial)
C105  Portos
C106  Energia
C107  Saneamento básico
C108  Telecomunicações
C109  Rede hoteleira
C110  Rede hospitalar
C111  Segurança Pública
C112 Abastecimento
C113 Outras ideias julgadas pertinentes.

e. Indicadores de renda e desigualdade 

C114
Pessoas residentes em domicílios particulares, total e respectiva distribuição
percentual, por classes de rendimento mensal familiar.

C115
Número médio de pessoas nos arranjos familiares residentes em domicílios
particulares, por classes de rendimento mensal familiar per capita.

C116
Rendimento  médio  mensal  familiar  per  capita  dos  arranjos  familiares  com
rendimento, em reais e em salários mínimos, dos 20% mais pobres e dos 20%
mais ricos, e relação entre os rendimentos médios.

C117
Distribuição percentual do total do rendimento familiar per capita dos arranjos
familiares  residentes  em domicílios  particulares,  por  quintos  do rendimento
familiar per capita. 

C118
Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimento, por
cor ou raça e os estratos de rendimento mensal familiar  per capita dos 10%
mais pobres e do 1% mais rico.

C119
Distribuição percentual da população residente, por cor ou raça, segundo os
décimos de rendimento mensal familiar per capita.

C120
Proporção de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com
restrições ao acesso, por tipo, e com rendimento domiciliar per capita inferior a
60% da mediana.

C121 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C122
Resumo das idéias levantadas no desenvolvimento sobre os indicadores sociais da
Região Sul.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Algumas ideias

C123 Resumo baseado nas conclusões parciais
C124 Parágrafo conclusivo para atendimento do pedido

C125  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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 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. 
  

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
dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. 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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Caracterizar os principais aspectos da produção  agropecuária brasileira  de alimentos voltada para o consumo
interno.

 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.



7

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
caracterização  das ideias ou
somente caracterização). 

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  
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1
 A  agropecuária  é  o  conjunto  de  atividades  ligadas  ao  cultivo  de  plantas
(agricultura) e a criação de animais (pecuária).

C2 A atividade agropecuária no Brasil representa atualmente cerca de 23% do PIB.

C3
O agronegócio gera emprego para aproximadamente 25% da PEA (População
Economicamente Ativa).

C4
As  grandes  propriedades  são  responsáveis  mais  pela  produção  de  carne
bovina, soja, cana-de-açúcar e arroz. 

C5
 As médias e pequenas propriedades são responsáveis pela produção de milho, 
batata, feijão, mandioca, carnes suínas e de aves, ovos, leite, verduras, legumes 
e frutas.

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
A partir da atividade agropecuária surgiu o agronegócio que é o conjunto de 

atividades relacionados à agricultura e pecuária dentro do ponto de vista 
econômico, ou seja, é toda a cadeia produtiva vinculada à agropecuária.

C8
A produção das médias e pequenas propriedades está voltada principalmente
para o mercado interno.

C9
O crescimento dos mercados urbanos favoreceu o cultivo de novos produtos e 
a ampliação das áreas destinadas à produção agrícola para o mercado interno.

C10
A produção avícola e suína experimentou grande crescimento nos Estados de 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 

C11
O cultivo da soja, em rodízio com o trigo, cresceu nos Estados de Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato do Grosso do Sul. 

C12
Na última década foi  a  pecuária  bovina a atividade que mais cresceu e se
expandiu no território brasileiro.

C13
A  produção  agropecuária  cresceu  nos  últimos  dez  anos,  impactando
favoravelmente a economia brasileira.

C14
O Brasil  produziu uma  safra de grãos de 73,5 milhões de toneladas, em
1995. Nos últimos anos a safra ultrapassou os 100 milhões, chegando a
188,7 milhões em 2013.

C15
A  produção  de  arroz,  alimento  básico  da  dieta  do  cidadão  brasileiro,  é
concentrada no sul do país.

C16
A produção do feijão está mais equilibrada no território nacional, sendo que seu
consumo per capita caiu de 27Kg/hab/ano para 18Kg/hab/ano.

C17
O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2012-2015)
contempla  ações  voltadas  para  a  produção,  o  fortalecimento  da  agricultura
familiar, o abastecimento alimentar e a promoção da alimentação saudável e
adequada ao cidadão brasileiro.
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C18 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. 
   

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
dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. 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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES GERAIS

O orientador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo,
de maneira a orientar o estudo 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 para  a
realização de 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  orientador 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 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 


