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

GEOGRAFIA

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

“Na década de 1980, abriu-se uma nova discussão sobre o papel do Estado, por causa da crises econômico-
financeiras e dos elevados déficits públicos de muitos países. Para os teóricos das organizações financeiras
internacionais (Banco Mundial e FMI) e o governo dos Estados Unidos, a crise e a nova economia globalizada
exigiam um Estado que não interferisse no livre-comércio,  facilitasse a atuação das grandes empresas,
cobrasse menos impostos e reduzisse seus gastos, inclusive nos setores sociais (saúde, educação, moradia e
previdência)” Fonte: LUCCI, Elian Alabi et al. Território e Sociedade no Mundo Globalizado, p.290.
  

Analisar a  atual  crise  do  Estado-Nação,  nas  expressões  política  e  econômica,
concluindo sobre os desafios impostos ao Estado pela globalização.

 1. MÉTODO

PARÂMETRO
IDEIA
S

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Identificaçã
o 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.
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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)

  
2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas
ideias

C1
O Estado-Nação é a principal organização político-econômica presente no sistema
internacional. Todavia, enfrenta importantes desafios impostos pela globalização.

C2

Atualmente,  o  sistema  internacional  é  formado  por  aproximadamente
200(duzentos)  Estados nacionais  soberanos.  Porém,  existe  um largo debate
sobre quais seriam as implicações da nova dinâmica de produção e circulação
de  bens,  além  do  protagonismo  de  grandes  corporações  e  Organismos
Internacionais (OI), para as atribuições do Estado-Nação.

C3
A globalização  é  usualmente  definida  como  a  atual  fase  do  processo  de
expansão do capitalismo nos quais se destacam a ampliação da reprodução do
capital e do consumo por todo o globo terrestre.

C4
O  Estado-Nação,  tradicionalmente,  desempenha  funções  fundamentais  tais
como a manutenção da lei e da ordem, a defesa do território, o controle das
regras econômico-financeiras, dentre outras. 

C5
A seguir, será analisada a atual crise do Estado-Nação, nas expressões política e
econômica, concluindo sobre os desafios impostos ao Estado pela globalização.

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
(55% a 70%)

Ide ias

a. Expressão Política

C7

O  aumento  da  influência  dos  Organismos  Internacionais  (OI) que  traçam
políticas  de  alcance  global  e  assumem  papel  preponderante  nas  relações
econômicas e sociais que, com isso, reduzem a margem de manobra do Estado
para arbitrar suas próprias políticas públicas internas diante de problemas globais.

C8

A crise do Estado-Nação como unidade político-territorial soberana,  fato
que se expressa, por exemplo, na existência de problemas globais nas esferas
ambientais  e  de  direitos  humanos  que  podem  ser  legisladas  em  caráter
transnacional.

C9

O enfraquecimento do sistema constitucional-legal e a organização que o
garante, transferindo  para  atores  não-estatais  (grupos  terroristas,  ONGs,
organismos internacionais, etc) o poder de influenciar nas decisões estatais.

C10

O fortalecimento das chamadas políticas neoliberais, caracterizando o esforço
de implantação do estado mínimo, transfere para a iniciativa privada transnacional o
poder  de decisão, intervenção e controle sobre o território,  diminuindo o raio de
ação dos Estados.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C11
O aumento da atuação de redes ilegais, dificultam a política de controle da
circulação por parte do Estado através de suas fronteiras, gerando uma de suas
principais crises na atualidade.

C12

A  crise  gerada  pelo  aumento  de  poder  de  pressão  política  da  imprensa
internacional.  O chamado efeito CNN (Cable News Network) com a transmissão em
tempo real de notícias fazendo com que notícias e grupos de pressão globais possam
influenciar a opinião pública e, por conseguinte, os Estados.

C13

A securitização de temas no cenário internacional.  Os chamados “novos
temas  globais”  como  o  meio  ambiente,  o  terrorismo  e  as  migrações
transfronteiriças  são  securitizados  e  retirados  da  esfera  dos  Estado-nação,
tornando-se problemas globais.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C15
Conclui-se,  parcialmente,  que  a  globalização  promove  a  crise  da  soberania
estatal e, com isso, o relativo enfraquecimento da expressão política do poder
nacional, diante do fortalecimento de novos atores globais.
b. Expressão Econômica

C16
A diminuição dos investimentos no setor de infraestrutura. O Estado-nação deixa de
ser o principal investidor na construção e manutenção de rodovias, ferrovias, viadutos,
portos, aeroportos, usinas e redes de distribuição de material elétrico.

C17
A  expansão  das  multinacionais  nos  pós-Segunda  Guerra,  teve  como
desdobramento um paulatino aumento do poder dessas corporações frente aos
Estados nacionais na indução do desenvolvimento.

C18
A Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica promoveu
a reestruturação produtiva e o aumento do fluxo de informações aumentando,
com isso, a porosidade das fronteiras nacionais dos Estados.

C19

A atuação do capital  financeiro relega o Estado à condição de instituição
secundária quando o assunto é a atuação das bolsas de valores e a volatilidade
dos  fluxos  financeiros,  relativizando  o  seu  poder  intervencionista  diante  das
entradas e saídas de capitais em seu território. 

C20

Os processos de reestruturação produtiva típico do modelo de acumulação
flexível  (separação geográfica da concepção,  gestão e  produção) criou uma
nova divisão internacional do trabalho, impactando sobre o poder do Estado,
dificultando o controle do processo produtivo em seu território.

C21

A formação  de  grandes  blocos  regionais  promovendo  de  um  lado  um
aumento da competição econômica internacional, de outro, a reorganização da
produção, contribuindo para a diminuição do poder de decisão dos Estados no
tocante a expressão econômica.  

C22

O surgimento de novos atores, no contexto da globalização econômica, o
papel  das  redes  de  informação,  da  pirataria,  das  organizações  não-
governamentais (ONGs) contribuem para a diminuição da capacidade estatal de
controle, regulação e mesmo proteção dos fluxos através das fronteiras.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24

Conclui-se,  parcialmente,  que  a  globalização  propicia  aumento  da
interdependência  econômica  entre  atores  estatais  e  não-estatais  no  sistema
internacional.  A crise  do Estado,  na  verdade,  expressa  uma  tendência  de
redução de suas funções tradicionais.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs  

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

Ideias

C25
A crise do Estado indica que a vontade política e o controle econômico existente
no território nacional tende a assumir um novo padrão que reflete os interesses
e regras de atores globais.

C26

Em síntese, a atual crise dos Estados nacionais, enquanto estrutura político-
econômica fundamental do mundo moderno, ocorre em função do advento de
um novo  sistema  institucional  e  financeiro  global.  Com efeito,  o  Estado  vai
perdendo a condição de ator central no sistema internacional para assumir a de
um participante do processo de globalização.
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C27

A atual  crise estatal  se expressa,  portanto,  pela  tendência de diminuição do
poder  de  controle  político  em âmbito  interno  diante  dos  fluxos  externos  de
mercadorias, capitais e serviços e da desconcentração de funções essenciais
do Estado na área financeira e econômica.

C28

Portanto,  o  grande  avanço  tecnológico  da  globalização  propiciou  a  maior
abertura comercial e a intensificação das trocas internacionais entre empresas e
firmas.  Com isso,  o  poder  econômico  e  decisório  das  corporações privadas
aumenta se comparado aos dos Estados nacionais. 

C29

Sendo assim, por causa da integração das bases produtivas em âmbito global
pelas empresas multinacionais, bem como uma significativa abertura financeira,
modificaram-se as funções dos Estados, contribuindo para que a globalização
enfraquecesse a sua capacidade de regulação.

C30
Por fim, o processo de globalização ainda está longe de se tornar completo,
mas algumas de suas implicações afetam radicalmente a posição do Estado-
Nação dentro do sistema internacional contemporâneo.

C31  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.
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(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.

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.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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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 AL, 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 coca. A 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.

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


