
1

 PEP/2017 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
      FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar as características regionais do Brasil, nas expressões psicossocial e econômica, que influenciam nas
medidas antropométricas,  concluindo sobre ações implementadas pelo  governo federal  para melhorar  a  saúde da
população brasileira.

 
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.

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

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

Algumas
ideias

C1
Divisão  do  Brasil  em  regiões  administrativas,  quanto  a  heterogeneidade  no
desenvolvimento  e  influência  das  características  e  culturas  regionais  na
antropometria de sua população. 

C2

Finalidade e parâmetros da antropometria: estudo das medidas de tamanho e
proporções  do  corpo  humano(peso,  altura,  circunferência  de  cintura  e
circunferência de quadril), utilizadas para o diagnóstico do estado nutricional e
para a avaliação dos riscos para algumas doenças.

C3
Relação  das  medidas  antropométricas  com  as  doenças  crônicas  não
transmissíveis (DCNT) e que estão entre as maiores causas de óbitos no país.

C4
Relatório  da  Organização  Mundial  da  Saúde(OMS),  sugere  medidas  para
reduzir  a  carga  das  doenças crônicas  não  transmissíveis  e  prevenir  mortes
prematuras.

C5 Medidas governamentais para melhorar a saúde da população brasileira.

C6

A seguir, serão analisadas as características regionais do Brasil, nas expressões
psicossocial  e  econômica,  que  influenciam  nas  medidas  antropométricas,
concluindo sobre ações implementadas pelo governo federal  para melhorar  a
saúde da população brasileira.

C7  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%)

Ide ias

a.  Características regionais do Brasil,  na expressão psicossocial,  que
influenciam nas medidas antropométricas.

C8
Influência  da  diversidade  regional  antropometria  humana(desnutrição  em  áreas
carentes, resultando em déficit de crescimento).

C9
Adultos  de  baixa  estatura  tem  maior  risco  para  obesidade,  doenças
cardiovasculares e diabetes.

C10
Baixo  poder  aquisitivo,  baixa  escolaridade  de  pequenos  agricultores  no  agreste
brasileiro,  dificultando  o  acesso  à  informação  e  aos  alimentos  saudáveis,
influenciando na antropometria.

C11
Restrição  à  educação  ideal  do  ribeirinho  da  região  amazônica,  historicamente
apresenta déficit de estatura, criando um ciclo genético praticamente constante.

C12
O aleitamento materno inadequado, o sedentarismo, o tabagismo, o consumo de
bebidas  alcoólicas  e  o  trabalho  infantojuvenil,  principalmente  nas  zonas  rurais,
influenciam na antropometria(baixa estatura).

C13
Alto consumo de alimentos à base de frutos do mar, em áreas litorâneas de todo o
país, tende a manter a população com medidas antropométricas mais adequadas.

C14
Alimentos ricos em açúcar e gordura, pobres em nutrientes, e sedentarismo fazem
parte da rotina alimentar infantil, com riscos de obesidade.

C15
Consumo excessivo de lanches em substituição às principais refeições, influencia
nas medidas antropométricas, levando ao excesso de peso e à obesidade.

C16
Fruto da influência europeia nos hábitos alimentares da região sul do Brasil, (ricos
em  carboidratos  e  gorduras,  favorecendo  o  excesso  de  peso  e  à  obesidade)
influencia na antropometria da população.

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C18

As culturas heterogêneas, as condições de moradia e a escolaridade influenciam
diretamente na alimentação das populações regionais e, consequentemente, podem
interferir nas medidas antropométricas.

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

b.  Características  regionais  do  Brasil,  na  expressão  econômica,  que
influenciam nas medidas antropométricas.

C20
O baixo poder aquisitivo da população do agreste nordestino e regiões ribeirinhas
na amazônia, aliada a insuficiente quantidade de escolas e a baixa escolaridade
aumenta risco de déficit de crescimento infantil, influenciando na antropometria.

C21
A  baixa  escolaridade  dos  pais,  influenciada  pelas  condições  financeiras
inadequadas  apresentam  risco  maior  para  baixa  estatura,  principalmente  nas
regiões norte e nordeste do Brasil, influenciando na antropometria.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C22
A insuficiência de empregos renumerados para a população carente de todas as
regiões do país e a utilização de mão de obra infantojuvenil, provoca atraso escolar
que favorece o déficit estatural. 

C23
A  desnutrição  infantil(saúde  pública),  principalmente  no  nordeste  e  no  norte,
compromete crescimento da criança e influência, além da mortalidade prematura,
na antropometria. 

C24

O acesso inadequado a atendimento médico,  por  falta  de instalações de saúde,
dificulta a obtenção de orientações sobre alimentação saudável e facilita alterações
nas medidas antropométricas.

C25

Nas regiões nordeste e norte, os produtos mais cultivados das culturas indígenas e
africanas,  com destaque  para  mandioca  ou  macaxeira,  milho,  batata-doce,  que
resultam  em  pratos  como  a  tapioca,  a  pamonha,  o  munguzá,  a  canjica,
proporcionando uma alimentação rica em carboidrato e facilitando o sobrepeso ou
obesidade. 

C26
Na região sul, sob forte influência das culturas europeias, principalmente alemã e
italiana  (alimentos  à  base  de  carboidratos,  de  gordura  animal  e  muitos  doces),
favorecendo a ingestão hipercalórica e levando ao sobrepeso ou obesidade.

C27
Na  região  sudeste,  influência  de  todas  as  outras  regiões,  com  destaque  a
industrialização de alimentos, acesso a muitos produtos manufaturados, dificultando
dieta saudável e aumentando os riscos de sobrepeso ou obesidade.

C28
O preço  dos  alimentos  altamente  calóricos,  mas  pobres  em nutrientes, é  mais
acessível  à  população  de  baixa  renda,  contribuindo  para  o  seu  consumo  e
aumentando as possibilidades de aumento de peso.

C29 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C30
A  produção  de  alimentos  manufaturados,  a  acessibilidade  à  educação  e  à
assistência  de  saúde  adequadas,  influenciam diretamente  no  modo  de  vida  da
população, podendo interferir nas medidas antropométricas da população.

C31  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C32

O  plano de ação nacional, do Ministério da Saúde, cumpre as metas estipuladas
pela  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  no  Plano  de  Ação  Mundial  para  a
prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis, para diminuir riscos
pela obesidade, sedentarismo, tabagismo e ingestão de álcool.

C33

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), de 1999, cria políticas públicas
para  respeitar,  proteger,  promover  e  prover  os  direitos  humanos  à  saúde  e  à
alimentação, melhorando as condições de dietas saudáveis e, consequentemente,
de medidas antropométricas da população.

C34
A incrementação de um trabalho de intervenção nutricional e de atividade física nas
escolas é uma política para diminuir os índices de sobrepeso e obesidade.

C35
Rede Bancos de Leite Materno, para a promoção da saúde da mulher e da criança,
diminui casos de desnutrição, que influenciam nas medidas antropométricas. 

C36
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome zela pela alimentação
dos brasileiros, com Marco de Referência de educação alimentar e nutricional para
as políticas públicas e minimiza casos de baixa estatura e excesso de peso.

C37
A implantação de polos do Academia da Saúde, dese 2011, com espaços físicos
dotados de equipamentos,  estrutura e profissionais qualificados, contribui para a
promoção da saúde, diminuição das medidas antropométricas. 

C38
O Guia Alimentar do Ministério da Saúde busca informar e criar hábitos alimentares
saudáveis nas pessoas, que contribuem para medidas antropométricas adequadas.

C39

O Programa Saúde da Família,  as Unidades  de Pronto  Atendimento  (UPA)  e a
oferta  dos  serviços  da  rede  hospitalar  de  forma  regionalizada  melhoram  as
condições  de  acesso  à  saúde  da  população,  que  influencia  nas  medidas
antropométricas.

C40
Conclui-se  que  as  peculiaridades  regionais  tendem  a  moldar  de  diferentes
maneiras  as  possibilidades  e  os  hábitos  da  população,  influenciando  nas
medidas antropométricas.

C41 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)

No cenário prospectivo idealizado por Pierre Lelloche foi postualado que:"Após a derrocada da União Soviética e o fim do
Conflito Leste-Oeste, não haverá a esperada ordem mundial e sim uma desordem mundial, que poderá durar até três
décadas (…) torna-se imprescindível, para isso, que se prossiga a luta pelo desenvolvimento do MERCOSUL, ampliando-
se para toda a América do Sul (….)e, posteriormente, para a toda a América Latina, incluindo a América Central, o Caribe e
o  México,  para  formar  então  a  União  Latino  Americana  (ULA)…. Fonte:  Mafra,  Roberto  Machado  de  Oliveira.  In:
Geopolítica: Introdução ao Estudo, p. 170-173. 

Apresentar, à luz da teoria geopolítica da incerteza ou da turbulência de Pierre Lellouche (1992), a expansão do
tráfico internacional de drogas na América Latina, destacando suas implicações para a atual estabilidade dos países latino-
americanos.
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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
Citação e 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.
 

 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 expansão  do  narcotráfico  na  América  Latina(AL)  traz  repercussões  diretas  e
indiretas para a estabilidade regional  à medida que causa impactos econômicos,
sociais e políticos nos diversos países da área.

C2

Atualmente,  os  governos  dos  países  latino-americanos  vêm  adotando  diferentes
políticas de combate ao narcotráfico o que é resultado das especificidades de tal
dinâmica econômica em seus respectivos territórios.

C3
O  envolvimento  com  o  narcotráfico  é  visto  pelas  autoridades  como  o  principal
responsável  pelo constante aumento da violência e dos índices de homicídio em
países como o México, o Peru, a Colômbia, o Paraguai e o Brasil.

C4
A teoria  de  Pierre  Lellouche  (1992)  postula  um cenário  futuro  de  turbulência  e
instabilidade socioeconômica onde Estados oriundos e influenciados pela Ex-URSS,
além de temas como explosão demográfica e conflitos em áreas urbanas e rurais.

C5
A seguir, será apresentado, à luz da teoria geopolítica da “Incerteza” ou da “Turbulência” de
Pierre Lellouche (1992), a expansão do tráfico internacional de drogas na América Latina,
destacando suas implicações para a atual estabilidade dos países latino-americanos.

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
As principais regiões produtoras de drogas orgânicas. As drogas orgânicas
mais produzidas na AL são a maconha, a cocaína e a heroína. 

C8
A ação sobre instituições na AL.  O narcotráfico se infiltrando nos poderes
executivo, legislativo e judiciário de diversos países latino-americanos.

C9
O Peru destaca-se, atualmente, como o maior centro mundial de produção  de
cocaína.  Dinâmica econômica  do  narcotráfico  peruano  e  a  projeção  de  seus
negócios ilícitos e de conflitos aumentando a instabilidade na região.

C10
A influência  dos  Estados  Unidos  da  América  (EUA). A população  norte-
americana como grande mercado consumidor e fornecedor.

C11 A Colômbia é o país latino-americano de maior penetração do narcotráfico. A
partir de cartéis organizados em torno da indústria global de cocaína.
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C12
 A indústria da droga na AL.  O tráfico de drogas na AL é em grande parte
orientada para a exportação.

C13
A Bolívia destaca-se como o terceiro maior centro de produção de coca no
mundo.  A projeção  dos  negócios  e  de  conflitos  aumentando  a  necessidade  de
vigilância e repressão ao tráfico transfronteiriço.

C14
O sistema de  lavagem de dinheiro  na AL.  Está associada às  instituições,
empresários e políticos latino-americanos.

C15
A corrupção relacionado ao tráfico de drogas.  As milícias e a corrupção das
autoridades civis e, por vezes, militares, contaminadas pelas relações com o tráfico.

C16
O Plano Colômbia.  Iniciou-se em 2000 e  destina-se ao combate  à  produção e
tráfico de cocaína na Colômbia.

C17
O tráfico e a alteração dos valores morais da população. A instabilidade gerada
pela ação das drogas nas famílias e na sociedade latino-americana.

C18
O  México  é  um  grande  centro  regional  de  distribuição  e  de  consumo  de
drogas. Um dos principais cartéis localiza-se em Tijuana na fronteira com os EUA,
gerando grande instabilidade na área.

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)
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O      R  I      E      N      T  A  Ç      Õ      ES       G      E      R      A  I      S

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 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  modelo

constante no item 3 acima. 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


