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 PEP - 2017 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

      GEOGRAFIA-SAÚDE 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Comparar o acesso à educação sanitária com a atenção básica em saúde na região Norte do Brasil, concluindo 
sobre as ações governamentais que visam melhorar as condições de vida da população. 

  
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(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 

Desenvolvimento 
(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. 

Desenvolvimento 
 

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 

Comparação dos objetos 
obedecendo aos 

mesmos referenciais 
(fatores de comparação). 

Totalmente. 

 

Empregou mais da metade dos referenciais 
corretamente. 

Empregou menos da metade dos referenciais 
corretamente. 

Não empregou os referenciais corretamente. 

 
M11 

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. 

 
M12 

Comparação 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 

Conclusão 
(20% a 30%) 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  

M14 
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. 
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

M16 
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. 
M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  



2 
  2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(10% a 15%) 

Algumas ideias 

C1 
Educação Sanitária é a denominação dada à prática educativa que tem como 
objetivo induzir a população a adquirir hábitos de higiene que promovam a saúde e 
evitem doenças. 

 

C2 
A atenção básica ou atenção primária em saúde se caracteriza como a “porta de 
entrada" dos pacientes nos sistemas de saúde, ou seja, o atendimento inicial nos 
postos de saúde, nos ambulatórios ou no pronto atendimento de hospitais. 

 

C3 
A região Norte do país é formada por 07(sete) Estados Federativos do Brasil, 
apresentando uma área total de quase 4 (quatro) milhões de quilômetros 
quadrados, próximo a 45% da área do território nacional, com quase dezoito 
milhões de habitantes e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,683. 

 

C4 
Atualmente, o país, onde a região Norte se destaca negativamente, convive com 
graves problemas decorrentes da educação sanitária da população e da 
deficiência na atenção básica em saúde, aspectos fundamentais no 
desenvolvimento de uma cultura de bons hábitos sanitários. 

 

C5 
A seguir, será comparado o acesso à educação sanitária com a atenção básica em 
saúde na região Norte do Brasil, concluindo sobre as ações governamentais que 
visam melhorar as condições de vida da população. 

 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Acesso à educação sanitária na região Norte.  
 1)  Dificuldades da região.  

C7 
Na região Norte, a extensão territorial, os imensos vazios demográficos, a redução 
de vias de transporte terrestre, a deficiência de infraestrutura urbana e rural, e a 
pobreza são fatores que influenciam no acesso à educação sanitária, exigindo 
esforços governamentais para reduzir os problemas. 

 

 2) Baixa escolaridade e analfabetismo.  

C8 

Mesmo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, 
com educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, a 
dificuldade de acessibilidade à educação, principalmente no interior da região 
Norte, resulta em baixa escolaridade ou até analfabetismo dos pais, com a 
segunda taxa de analfabetismo nacional, criando um ciclo vicioso e diminuindo as 
condições de uma adequada educação sanitária para as crianças. 

 

 3) Evasão escolar.  

C9 
A região Norte apresenta o maior índice de evasão escolar do país, tendo como 
causa principal a pobreza, contribuindo para a baixa escolaridade ou até 
analfabetismo, diminuindo as condições de uma adequada educação sanitária. 

 

 4) Área territorial.  

C10 
A imensidão da selva amazônica favorece para que a região Norte tenha as piores 
condições cobertura de saneamento básico e de acesso à água tratada do país, onde mais 
de 60% dos domicílios não tem rede de esgoto ou fossas sépticas e 45% não tem rede de 
água, resultando na deficiência da educação sanitária de seus habitantes. 

 

 5) Infraestrutura urbana.  

C11 
 A falta de infraestrutura nos centros urbanos da região Norte, desde os pequenos 
até as periferias das metrópoles, aumenta os índices de reduzida educação 
sanitária das pessoas. 

 

 6) Desigualdade social – Pobreza.  

C12 

A desigualdade social na região Norte, apontada na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2014, como a segunda maior do país, com presença de comunidades 
indígenas, ribeirinhos e quilombolas, favorecida pelos precários meios de 
transporte e comunicação, e pelas grandes distâncias até as escolas mais 
próximas, contribuem para a deficiência da educação sanitária. 

 

 7) Desigualdade social – Índice de Gini.  

C13 
A Pnad do IBGE demonstrou que o Índice de Gini da região Norte, utilizado em todo o 
mundo para medir a concentração de renda entre os mais pobres e mais ricos, apresenta o 
nível médio de 0,518, influenciando a educação sanitária adequada. 

 

 8) Carência de profissionais de saúde.  

C14 
A educação sanitária da região Norte influenciada pela carência de especialistas 
de saúde no interior, para a orientação profissional adequada, favorecendo o 
surgimento de doenças consequentes. 

 

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conclusão Parcial  

C16 
A região Norte, por seu imenso território, coberto em sua maioria por selva, 
apresenta sérios problemas de infraestrutura, ocasionando baixos índices 
educacionais e favorecendo a desinformação sanitária. 

 

 b. Acesso à atenção básica em saúde na região Norte.  
 1) Dificuldades da região.  

C17 

A atenção básica em saúde, principalmente na área rural das Unidades 
Federativas da região Norte, sofre influência pela extensão territorial, pelos 
imensos vazios demográficos, pela restrição de vias de transporte terrestre, pela 
falta de infraestrutura urbana e rural, e pela pobreza extrema, exigindo ações 
governamentais para reduzir os problemas. 

 

  2) Baixa escolaridade e analfabetismo.  

C18 

O fato de a educação ser de difícil acesso, principalmente no interior da região 
Norte, resultando em altos índices de baixa escolaridade ou até de analfabetismo 
dos pais, ferindo a LDB, de 1996, com educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 aos 17 anos de idade, e resultando em orientações insuficientes aos filhos sobre 
necessidade de procura de atenção básica em saúde. 

 

 3) Evasão escolar.  

C19 
A evasão escolar na região Norte, propiciada pela pobreza, contribui para a baixa 
escolaridade ou até analfabetismo, aumentando o ciclo vicioso de falta de 
educação adequada e diminuindo as condições de acesso à atenção primária em 
saúde. 

 

 4) Área territorial.  

C20 
A imensidão da selva amazônica na região Norte influencia para que a mesma 
tenha a pior cobertura hospitalar do país, onde a proporção é de 0,9 médico por 1 
mil habitantes, bem abaixo da média nacional, resultando num déficit no acesso à 
atenção primária em saúde. 

 

 5) Infraestrutura urbana.  

C21 
Nas poucas unidades básicas em saúde e hospitalares existentes nos centros 
urbanos na região Norte, há falta de infraestrutura adequada, dificultando o acesso 
à atenção básica em saúde. 

 

  6) Desigualdade social – Pobreza.  

C22 
Desigualdade social na região Norte, apontada na Pnad, realizada pelo IBGE, em 
2014, como a segunda maior do país, onde quase 70% dos municípios possuem 
média inferior a um médico por mil habitantes, dificultando o acesso à atenção 
básica em saúde. 

 

 7) Desigualdade social – Índice de Gini.  

C23 
A Pnad, realizada pelo IBGE, com Índice de Gini, utilizado em todo o mundo para 
medir a concentração de renda entre os mais pobres e os mais ricos, que a região 
Norte apresenta o nível médio de 0,518, favorecendo a disparidade em relação ao 
acesso à atenção básica em saúde. 

 

 8) Carência de profissionais de saúde.  

C24 
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com apenas 4% dos 
profissionais de saúde brasileiros, registrados nos respectivos conselhos de 
classe, na região Norte, favorecendo o surgimento de doenças.   

 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C26 
A extensão do território da região Norte, coberto em grande por selva, apresenta 
sérios problemas de infraestrutura, ocasionando baixos índices educacionais e 
prejudicando o acesso à atenção básica em saúde. 

 

 c. Comparação entre o acesso à educação sanitária e à atenção básica em 
saúde na região Norte.  

 1) Dificuldades da região.  

C27 
Na região Norte, tanto o acesso à educação sanitária, quanto à atenção básica em 
saúde, são influenciadas pela extensão do território, pelos imensos vazios 
demográficos, com poucas vias de transporte terrestre, pela deficiência de 
infraestrutura urbana e rural, e pela extrema pobreza. 

 

 2) Baixa escolaridade e analfabetismo.  

C28 
A baixa escolaridade dos pais ou até mesmo, o analfabetismo, influenciam 
diretamente nos ensinamentos dados aos filhos, prejudicando, tanto a educação 
sanitária, quanto o acesso à atenção primária em saúde. 

 

 3) Evasão escolar.  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas Ideias 

 

C29 
A evasão escolar existente na região Norte do Brasil contribui para a baixa 
escolaridade da população, alcançando taxas alarmantes, dificultando o acesso à 
educação sanitária e à atenção básica em saúde pela falta de conhecimento. 

 

 4) Área territorial.  

C30 

Enquanto que o vasto território ocupado pela selva amazônica na região Norte 
dificulta a educação sanitária, que tem a pior cobertura de saneamento básico e de 
acesso à água tratada do país desfavorece o acesso à atenção primária em saúde 
pela pior estrutura de saúde existente, com menos de um médico por mil 
habitantes. 

 

 5) Infraestrutura urbana.  

C31 
A falta de infraestrutura adequada nas áreas urbanas, principalmente nos 
pequenos centros e nas periferias das grandes cidades, dificulta tanto o acesso à 
educação sanitária, quanto o acesso à atenção básica em saúde. 

 

 6) Desigualdade social – Pobreza.  

C32 
A desigualdade social na região Norte, caracterizada pela presença de 
comunidades indígenas, de ribeirinhos e de quilombolas, piora o acesso, tanto à 
educação sanitária, quanto à atenção básica em saúde. 

 

 7) Desigualdade social – Índice de Gini.  

C33 
O Índice de Gini da região Norte demonstra a disparidade na distribuição de renda 
na população, o que contribui no acesso à educação sanitária e à atenção básica 
em saúde dos mais carentes. 

 

 8) Carência de profissionais de saúde.  

C34 
A carência de profissionais na área de saúde no interior da região Norte interfere 
na orientação adequada de uma educação sanitária à população, como, também, 
no acesso à atenção básica em saúde.   

 

C35 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C36 
 A região Norte apresenta péssimos índices sociais, favorecendo a deficiência no 
acesso à educação sanitária adequada e à atenção básica em saúde para sua 
população. 

 

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas Ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C37 
Seguir as campanhas de vacinação, com o calendário nacional de vacinação e o 
calendário nacional de vacinação de povos indígenas, influenciadas pela educação 
sanitária e pela atenção primária em saúde. 

 

C38 
Programa de valorização do profissional da atenção básica (PROVAB), que 
estimula a formação do médico para a real necessidade da população brasileira, 
levando o profissional para localidades com maior carência. 

 

C39 O Programa Mais Médicos proporciona a convocação de profissionais para atuar 
na Atenção Básica de municípios com maior vulnerabilidade social.  

C40 
Implantação do Programa de Saúde da Família, criado em 1993, atua na 
promoção e na manutenção da saúde das pessoas, com prevenção de doenças, 
altera o modelo de saúde centrado em hospitais. 

 

C41 Programa Criança e aleitamento materno, que elabora diretrizes, políticas e 
técnicas, para a atenção integral à saúde da criança de zero a nove anos.  

C42 

Saúde mais perto de você, iniciativa do Departamento de Atenção Básica para cuidar 
da população no ambiente em que vive, incluindo a Estratégia Saúde da Família, 
Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde; Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB); Programa 
Saúde na Escola (PSE). 

 

C43 Apoio das Forças Armadas, com hospitais militares atendendo pelo Sistema Único 
de Saúde e Navio-hospital realizando ACISO na Amazônia.  

C44 
Programa Escola Acessível, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), do Ministério de Educação e Cultura (MEC), para adequação de escolas a 
alunos com deficiência, melhorando a educação sanitária. 

 

C45 
Programa Caminho da Escola, do FNDE, do MEC, para renovar frota de veículos 
escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte escolar e contribuir para a 
redução da evasão escolar, melhorando a educação sanitária. 

 

C46 Plano Brasil sem Miséria, programa social de 2011, para retirar da situação de extrema 
pobreza, melhorando o acesso à educação sanitária e à atenção básica em saúde.  

C47 
Mais Educação, criado em 2007, do MEC, que amplia a jornada escolar nas 
escolas públicas para educação integral, melhorando a condição de educação 
sanitária. 
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Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas Ideias 

 

C48 
Por fim, é preciso continuar aprimorando os programas governamentais e entender 
que a educação sanitária e o acesso à atenção básica em saúde são essenciais 
para promover hábitos higiênicos e manter a saúde e o bem estar. 

 

C49  Outras ideias julgadas pertinentes.  

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

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS 

(A) COERÊNCIA 
  

A1 
 A2 

A3 

(B) CLAREZA 
B1 

 B2 
B3 

(C) OBJETIVIDADE 
C1 

 C2 
C3 

(D) COESÃO 
D1 

 D2 
D3 
D4 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1  
E2  
E3  
E4  

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 
 

                 Justificar os atuais posicionamentos do governo brasileiro, diante dos principais temas da agenda internacional. 
 

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

Introdução 
(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 
 
Desenvolvimento 

(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. 

Desenvolvimento 
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. 
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M10 Justificativa das ideias com 
ligação de causa e efeito. 

Em todas as ideias. 

 Em mais da metade das ideias. 
Em menos da metade das ideias. 

Em nenhuma das ideias. 

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(10% a 20%) 

Algumas 
Ideias 

 

C1 O Ministério das Relações Exteriores (MRE) é o responsável pela política brasileira 
junto aos fóruns internacionais. 

 

C2 
 

O Brasil desempenha papel de crescente importância no tema, tanto pelos 
recentes avanços domésticos nos aspectos ambiental, social e econômico quanto 
por sua consistente atuação nos foros internacionais. 

 

C3 O Brasil defende suas posições em todos os fóruns que participa, tudo de acordo 
com os organismos internacionais e o que prescreve a Constituição Brasileira.  

C4 O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é o órgão responsável pela política brasileira junto 
aos organismos internacionais sobre as mudanças climáticas que ocorrem hoje no mundo.  

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
  

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

ideias 

C6 
Meio ambiente: o Brasil sediou as duas conferências internacionais sobre 
sustentabilidade mais importantes da história: a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 

 

C7 

Direitos Humanos: A política externa para direitos humanos apresenta um país 
aberto ao mundo, disposto a cooperar e a debater seus pontos fortes e fracos. A 
maneira transparente e construtiva com que enfrenta seus desafios e o modo não 
seletivo e não politizado com que aborda os direitos humanos fazem com que o 
Brasil seja visto internacionalmente como um interlocutor coerente e equilibrado. 

 

C8 
Integração regional: com mais de duas décadas de existência, o Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa de integração regional 
já implementada na América Latina (AL). 

 

C9 
Migração internacional: o Brasil passou a receber, em 2010, intenso fluxo 
migratório de haitianos, chegados pela fronteira do Acre com o Peru. E concedeu, 
em 2015, 43 mil vistos de permanência provisória. 

 

  C10 

Energia: A política externa brasileira na área de energias renováveis está orientada pelos 
objetivos principais a seguir: promover a integração energética regional segundo os 
princípios do desenvolvimento sustentável, ampliar a participação dos biocombustíveis na 
matriz energética mundial e promover parcerias e cooperação, especialmente Sul-Sul, a fim 
de buscar soluções criativas que atendam às necessidades locais e específicas dos países 
para ampliar o acesso à energia em prol do desenvolvimento socioeconômico. 

 

C11 
Desenvolvimento sustentável: Programas e ações governamentais do MMA que 
possibilitem uma gestão do meio ambiente de acordo com as práticas do 
desenvolvimento sustentável. 

 

C12 
Aquecimento global: desde a assinatura do Protocolo de Kyoto em 1997, que o 
governo brasileiro defende e mantém suas posições de redução das emissões de 
gases de efeito estufa. O Brasil concordou que 1,5 grau Celsius continuará sendo 
a meta de aquecimento do planeta até 2100. 

 

  C13 

Paz e Segurança Internacional: O governo brasileiro participou ativamente da criação 
da Comissão de Consolidação da Paz (CCP) dentro da estrutura das Nações Unidas, em 
2005. A CCP auxilia países recém-egressos de conflitos armados a consolidar a segurança, 
bem como a alcançar estabilidade política e desenvolvimento sustentável com inclusão 
social. 

 

  Outros temas que poderão ser abordados:  
 C14 Direitos humanos.  
  C15 Terrorismo.  
  C16 Fome e miséria.  
  C17 Desemprego.  
  C18 Epidemias.  
  C19 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

http://www.un.org/en/peacebuilding/
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  3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS 

(A) COERÊNCIA 
    

A1 
 A2 

A3 

(B) CLAREZA 
B1 

 B2 
B3 

(C) OBJETIVIDADE 
C1 

 C2 
C3 

(D) COESÃO 
D1 

 D2 
D3 
D4 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1  
E2  
E3  
E4  

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
  

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
 O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, de 
maneira a orientar o estudo do aluno no PEP. 
 A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem, 
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para 
que realize uma prova equilibrada. 
 Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador. 
 No que se 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


