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PEP – 2016 - 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

  GEOGRAFIA-SAÚDE 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

Analisar os fatores de risco para o alto índice de doenças crônicas não transmissíveis  no Brasil, 
como doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão arterial,  nas expressões política e psicossocial, 
concluindo sobre ações passíveis para a promoção da saúde.

   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.

    

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

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

O Brasil é um país continental, com território com mais de 8 milhões de 
quilômetros  quadrados,  dividido  em  27  (vinte  e  sete)  Unidades 
Federativas,  caracterizado  por  uma  grande  miscigenação  e  uma 
grande diversidade de culturas.

C2

As  doenças  crônicas  não  transmissíveis  (DCNT)  são  aquelas  com 
desenvolvimento lento no decorrer da vida, de longa duração, sendo 
consideradas um sério  problema de  saúde pública,  pois  levam um 
tempo mais longo para serem curadas ou, em alguns casos, não têm 
cura. 

C3

Atualmente, segundo informações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS),  as  doenças  crônicas  não  transmissíveis  são  as  principais 
causas  mundiais  de  mortes,  sendo  que  no  Brasil  também atingem 
elevados índices.

C4

Conforme  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística 
(IBGE),  na Tábua Completa  da Mortalidade 2014,  a expectativa de 
vida ao nascer no Brasil subiu para 75,2 anos em 2014, para ambos os 
sexos.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento
(55% a70%)

Algumas ideias

a. F  atores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas   
não transmissíveis no campo político:

C6

O acesso a alimentos adequados por parte de uma família depende de 
alguns aspectos como renda familiar e nível  de educação recebido, 
sendo que uma alimentação saudável é altamente recomendável para 
prevenir  doenças  crônicas  não  transmissíveis,  como  doenças 
cardiovasculares, diabetes e hipertensão arterial.

C7

A educação  brasileira  é  considerada  de  baixa  qualidade  nas  suas 
escolas  públicas, comprometendo  a  cidadania  da  população, 
contribuindo  para  o  aprofundamento  da  desigualdade  social  e 
influenciando  nos  altos  índices de  doenças  crônicas  não 
transmissíveis. 

C8

Outro  grande  problema  enfrentado  é  a  evasão  escolar,  com  o 
Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  (Pnud) 
indicando  que  o  Brasil  como  a  terceira  maior  taxa  de  abandono 
escolar  entre  os 100 países com maior  Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH),  resultando em menores condições de prevenção de 
doenças crônicas não transmissíveis por parte da população.

C9

Mesmo sendo garantido, pela Constituição Federal de 1988, o acesso 
de todo cidadão ao Sistema Único de Saúde (SUS), que realiza ações 
de assistência à saúde, em regiões de maior carência,  por falta de 
instalações ou de profissionais de saúde, o serviço é deficiente, o que 
influencia na dificuldade  de informações sobre  doenças crônicas não 
transmissíveis, dificultando sua prevenção.

C10

A  baixa  renda  familiar  de  grande  parte  da  população  brasileira 
influencia  diretamente  no  poder  aquisitivo  das  pessoas  para  bens 
essenciais para uma vida saudável, caracterizando outro fator de risco 
para  doenças crônicas não transmissíveis.
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Desenvolvimento
(55% a70%)

Algumas ideias

C11

Apesar dos programas do governo federal para diminuir os níveis de 
pobreza no país, persiste o óbice da desigualdade social, fazendo com 
que a  população mais pobre tenha pouco acesso à informação para 
conhecer as  doenças crônicas não transmissíveis e para  diminuir os 
seus riscos.

C12

Os índices de desemprego no país atingem patamares que elevam as 
condições  para  o  risco  de  doenças  crônicas  não  transmissíveis, 
resultando  em  maiores  dificuldades  de  atuação  em  relação  às 
enfermidades.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes

C14 Conclusão Parcial: a cargo do aluno

b. F  atores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas   
não transmissíveis no campo psicossocial:

C15

As diversas culturas no país influenciam a educação familiar, onde o 
costume  é  aderir  a  suas  culinárias  típicas,  geralmente  ricas  em 
gordura  saturada,  deixando  alimentos  como  frutas,  legumes  e 
verduras em segundo plano, aumentando o risco de desenvolvimento 
de doenças crônicas não transmissíveis.

C16

Estudo recente do Ministério da Saúde mostra que apenas dezesseis 
por  cento  dos  brasileiros,  aproximadamente,  costumam  praticar 
alguma atividade física regularmente, sendo que o sedentarismo é um 
dos  fatores  que  aumenta  o  risco  de  doenças  crônicas  não 
transmissíveis.

C17

A alimentação inadequada e o sedentarismo são as principais causas 
de outros fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, 
como  o  sobrepeso  e  a  obesidade,  influenciando  diretamente  na 
qualidade de vida do ser humano.

C18

O  tabagismo,  principalmente  associado  aos  fatores  já  citados, 
aumenta  consideravelmente  o  risco  de   doenças  crônicas  não 
transmissíveis,  levando  a  campanhas  de  redução  do  consumo  de 
fumo.

C19

O álcool  ingerido  em excesso  faz  parte  da relação  de  fatores  que 
influenciam  no  desenvolvimento  de  doenças  crônicas  não 
transmissíveis,  sendo  essencial  o  tratamento  de  alcoólatras  para 
diminuir o risco de enfermidades.

C20

O Estresse, doença relacionada com a ansiedade e com a depressão, 
e bastante comum entre as pessoas que desempenham trabalhos de 
grandes tensões e responsabilidades, é um importante fator de risco 
para doenças crônicas não transmissíveis, necessitando de tratamento 
adequado para o seu controle.

C21

Como o Brasil é um país com uma evasão escolar acentuada, onde 
um a cada quatro brasileiros abandona os estudos antes de completar 
o  Ensino  Fundamental,  sendo  que  esta  limitação  de  estudo  e  de 
informação  influencia  na  vida  destas  pessoas,  acarretando 
dificuldades na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes

C23 Conclusão Parcial: a cargo do aluno

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

C24
Este  trabalho  teve  como  objetivo  analisar,  nos  campos  político  e 
psicossocial, os fatores de risco para o alto índice de doenças crônicas 
não transmissíveis no Brasil.
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Conclusão
(20% a 30%)

Algumas ideias

C25

No  campo  político  foram  considerados  fatores  como  acesso  a 
alimentos, à educação e à assistência de saúde, além da baixa renda 
familiar,  da desigualdade social  e do desemprego, para aumentar o 
risco de doenças crônicas não transmissíveis.

C26

Já no campo psicossocial os fatores elencados foram a alimentação 
inadequada, o sedentarismo, o sobrepeso, a obesidade, o tabagismo, 
o álcool e o estresse que influenciam no aumento de risco de doenças 
crônicas não transmissíveis.

C27

Considerando fatores de risco para a ocorrência de doenças crônicas 
não transmissíveis, seguem algumas ações que podem ser utilizadas 
na  promoção  da  saúde  da  população,  entre  elas  a  realização  de 
atividade física moderada por pelo menos 30 minutos, na maioria dos 
dias  de  semana,  o  que  favorece  o  bem-estar  físico  e  emocional 
influenciando na melhora da qualidade de vida dos indivíduos.

C28

Outra ação importante que deve fazer parte da vida das pessoas, é a 
adesão a uma dieta  adequada,  com refeições fracionadas e pouco 
calóricas,  aumento  na  ingestão  de  frutas,  verduras  e  legumes,  e 
diminuição  do  consumo  de  carboidratos,  alimentos  gordurosos  e 
manufaturados, sendo que a manutenção do peso ideal melhora da 
autoestima das pessoas.

C29

Evitar drogas lícitas e ilícitas também melhora a qualidade de vida das 
pessoas, favorecendo a diminuição de riscos de doenças crônicas não 
transmissíveis,  sendo  realizadas  campanhas  que  mostram  os 
malefícios do seu uso, incentivando a abstinência.

C30

Programas do governo servem para incentivar e melhorar a saúde da 
população, sendo que entre eles se destaca a Academia da Saúde, 
onde  o  Ministério  da  Saúde  vem  promovendo  a  implantação  e 
implementação  de  polos  nos  municípios  brasileiros,  dotados  de 
equipamentos, estrutura e profissionais qualificados.

C31

Entre as ações utilizadas pelo governo na promoção da saúde está o 
Programa Saúde da Família, que atua com equipes multiprofissionais 
de  saúde  diretamente  nos  domicílios,  propiciando  maior  oferta  de 
apoio.

C32

O Programa Mais Médicos também faz parte de um amplo pacto de 
melhorias no atendimento de saúde, garantindo mais profissionais nas 
instituições de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), que atuam 
na Atenção Básica de municípios com maior vulnerabilidade social.

C33

Da  mesma  forma,  a  Política  Nacional  de  Alimentação  e  Nutrição 
(PNAN)  apresenta  melhora  as  condições  de  saúde  da  população, 
mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, 
a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral 
dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. 

C34

Por fim,  devem ser  redobrados os incentivos por  parte  do governo 
brasileiro  para  diminuir  os riscos  para  a  ocorrência  do  alto  índice 
existente  de  doenças  crônicas  não  transmissíveis,  além  da 
conscientização das pessoas da importância das  orientações para a 
promoção da saúde. 

C35 Outras ideias julgadas pertinentes

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

http://dab.saude.gov.br/portaldab/saude_familia.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/saude_familia.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/saude_familia.php
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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. 
   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. 

(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)

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2  a   QUESTÃO   (Valor 4,0)

Caracterizar  o  atual  estado  da  degradação  ambiental  no  Brasil, destacando  as  ações 
governamentais no campo da gestão do meio ambiente.

 1. MÉTODO                                              

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs
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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 
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.

 

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  aumento  da  degradação  ambiental  no  Brasil  é  fruto  da 
intensificação do processo de modernização da economia brasileira 
o que vem demandando ações governamentais a fim de garantir o 
uso racional do meio ambiente.

C2

O Brasil  é o país que possui as maiores reservas de florestas tropicais, de 
água doce e de biodiversidade do planeta. Todavia a urbanização acelerada 
e a expansão da fronteira agrícola trouxe o aumento da poluição das águas, 
do ar e do solo por todo o território nacional. 

C3
Degradação  ambiental  é  a  destruição,  deterioração  ou  desgaste 
gerados ao meio ambiente a partir de atividades econômicas e de 
aspectos populacionais e biológicos.

C4
O  governo  brasileiro  vem  adotando  programas  de  gestão  do 
ambiente rural, do agronegócio, das águas e das cidades em prol do 
desenvolvimento sustentável.

C5

A  seguir  será  caracterizada  a  degradação  ambiental  no  Brasil, 
destacando as ações governamentais no campo da gestão do meio 
ambiente.

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%)

C7
O  aumento  da  quantidade  de  resíduos  produzidos  pelas 
industriais e/ou oriundos de atividades domésticas. Os resíduos 
são elementos sólidos, líquidos e gasosos 

C8
A intensificação do fenômeno das Ilhas de calor que é o aumento 
significativo da temperatura devido à urbanização.
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Algumas
ideias

C9

Aumento da emissão de gases poluentes  (monóxido e dióxido 
de  carbono)  devido  à  grande  concentração  de  veículos,  que 
contribui  para  a  proliferação  de  doenças  respiratórias  como  a 
bronquite, rinite alérgica, alergias e asma.

C10

A gestão  da  qualidade  do  ar  que  é atribuição  da  Gerência  de 
Qualidade  do Ar  (GQA),  vinculada ao  departamento de qualidade 
ambiental  da  indústria  e  serve  para  formular  políticas  e  executar 
ações necessárias, no âmbito do governo federal, à preservação e 
melhoria da qualidade do ar.

 

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

ideias

C11
A intensificação da poluição das indústrias químicas do álcool, 
papel, tecidos, couro e alumínio.

C12

As  inundações  urbanas são  muito  comuns  nos  períodos  mais 
chuvosos  de  verão  e  são  potencializadas  pela  ocupação 
desordenada de áreas de risco nas metrópoles brasileiras.

C13

Programas  e  ações  governamentais  do  Ministério  do  Meio 
Ambiente (MMA) que possibilitem uma gestão do meio ambiente de 
acordo com as práticas do desenvolvimento sustentável.

C14

O aumento do arco de desflorestamento na Amazônia legal que 
é o desmatamento fruto da expansão da fronteira agrícola para o 
Norte do Brasil.

C15

Enchentes  de rios  e  alagamentos de  grandes  áreas  rurais, 
provocadas normalmente  pelo  asfaltamento  das  ruas  das  cidades 
próximas  (impermeabilização  do  solo)  e  por  grandes construções 
como hidrelétricas.

C16
O aumento da poluição de lençóis freáticos que é a contaminação 
da água subterrânea por  dejetos industriais  ou urbanos causando 
problemas para a alimentação e a saúde da população.

C17

Programa  de  desenvolvimento  do  Ecoturismo  (Proecotur) 
procura estruturar o desenvolvimento do ecoturismo em todo o País 
com  a  promoção  da  consciência  ambiental  das  populações 
envolvidas e a conservação do entorno e de áreas protegidas. 

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.
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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  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)
 

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 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 avaliador.
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. 
Para melhor avaliação da Expressão Escrita, 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  

apreciada  de  forma  específica,  admitindo-se  várias  formas  de  solução,  de  acordo  com  o  pedido  
formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES


