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PEP – 2018 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

       GEOGRAFIA-SAÚDE 

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

“Segundo dados do Ministério da Saúde, a obesidade cresceu quase 60% no País em dez anos, passando de 11,8%,
em 2006, para 18,9%, em 2016. O excesso de peso também subiu, de 42,6% para 53,8%, no mesmo período. O
aumento da obesidade em todo o mundo é uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, que vê um surto
epidêmico  da  doença.”(Fonte:  Jornal  da  USP,  disponível  em  https://jornal.usp.br/atualidades/novos-habitos-
alimentares-sao-a-causa-do-aumento-da-obesidade/)”.

Analisar os principais fatores etiológicos responsáveis pela epidemia de Sobrepeso e Obesidade na coletividade
urbana das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil,  concluindo sobre as iniciativas estabelecidas pelo governo
federal, para mudanças no estilo de vida da população dessas regiões.

 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.
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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 excesso de peso, que engloba o sobrepeso e a obesidade, nas coletividades
urbanas das Regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil refletem uma realidade
mundial. 

C2
Atualmente, o Brasil, um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados,
pode ser dividido em cinco Regiões Administrativas: Norte, Nordeste, Sudeste,
Sul e Centro-Oeste.

C3

A Região Sudeste é a segunda menor região do país em extensão territorial,
sendo a mais desenvolvida, altamente urbanizada e densamente povoada. É
constituída pelos Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo.

C4

A  Região  Centro-Oeste  é  a  segunda  maior  região  do  Brasil  em  superfície
territorial,  a  segunda  menor  em  densidade  populacional  e  a  terceira  mais
desenvolvida do país, apresentando algumas concentrações urbanas e grandes
vazios demográficos.  É composta pelos Estados de Goias, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e pelo Distrito Federal.

C5

O  estilo  de  vida  de  uma  população  gera  reflexos  em sua  saúde  de  forma
contínua e gradual.  Os fatores etiológicos para o excesso de peso estão, na
maioria  dos casos,  relacionados a opções e decisões tomada pelo  indivíduo
mas  também  sofrem  influência  do  ambiente  social  e  sua  situação
socioeconômica.

C6

A seguir,  serão  analisados  os principais  fatores etiológicos responsáveis  pela
epidemia de Sobrepeso e Obesidade na coletividade urbana das Regiões Sudeste
e  Centro-Oeste  do  Brasil,  concluindo  sobre  as  iniciativas  estabelecidas  pelo
governo federal, para mudanças no estilo de vida da população dessas regiões.

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. Região Sudeste.

C8
A Região Sudeste possui a maior diversidade de hábitos alimentares do país,
decorrente do seu processo de colonização. As opções gastronômicas variadas
levam ao aumento no consumo de alimentos calóricos.

C9

A  vida  agitada  das  grandes  cidades  da  Região  Sudeste,  com  excesso  de
compromissos diários e o ambiente competitivo geram dificuldade de se manter
uma alimentação regrada, com tendência ao consumo exagerado de lanches,
induzindo a uma alimentação não balanceada e ao sedentarismo.

C10
Acesso fácil  da população da área urbana, independente da classe social,  a
compra de eletrodomésticos como geladeira, de alimentos processados, de fácil
preparo e sem valor nutricional adequado. 

C11
A população infantil e adolescente utiliza suas horas de lazer com atividades
com  baixo  consumo  calórico  como  assistir  televisão,  uso  de  videogame  e
computador.

C12
A renda familiar tem influência na prevalência de excesso de peso e obesidade.
As famílias mais ricas apresentam os maiores índices de excesso de peso nas
diferentes faixas etárias.

C13

Ansiedade, depressão, transtornos alimentares, de personalidade e distúrbios
da imagem corporal  são sintomas comuns nos  grandes centros urbanos da
Região  Sudeste,  levando  a  padrões  anormais  de  alimentação  e  ao
sedentarismo.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15 Síntese das ideias do desenvolvimento enfatizando que  os fatores etiológicos
responsáveis pelo excesso de peso na coletividade urbana da Região Sudeste
sofrem grande influência de fatores socioeconômicos, psíquicos e psicossociais.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

b. Região Centro-Oeste.

C16

Os hábitos alimentares são fortemente influenciados por uma cultura regional
bem diversificada, com elementos da cultura indígena, dos imigrantes paulistas,
mineiros,  gaúchos,  bolivianos  e  paraguaios.  Elevado consumo de  proteínas,
carnes gordurosas e carboidratos.

C17

A região vive recente e intenso processo de urbanização acelerada e desigual,
com  a  segunda  maior  taxa  de  crescimento  populacional,  com  aumento  do
excesso de peso nas famílias mais pobres por consumirem dietas altamente
calóricas e mais baratas.

C18
A POF 2002/2003 (IBGE, 2004), permite constatar que na Região Centro-Oeste
a aquisição de alimentos  básicos  diminuiu  em contraponto  ao aumento  dos
gastos com bebidas, alimentos industrializados e refeições prontas. 

C19

As mudanças ocorridas nas últimas três décadas, resultantes da urbanização e
da adoção do estilo de vida moderno, foram a incorporação do hábito de beber
refrigerante, comer fora de casa e consumir refeições prontas, em detrimento de
alimentos regionais. 

C20

Segunda maior região em nível de escolaridade com tendência a diminuição do
sobrepeso principalmente entre as mulheres da região associado a um maior
conhecimento  a  respeito  das  consequências  da  obesidade  na  saúde  e  na
compreensão das formas para preveni-la.

C21
O aumento da participação da população no setor  terciário da economia na
região Centro-Oeste, cujas ocupações requerem menor demanda energética,
levam à diminuição na prática de atividade física.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C23
Síntese das ideias do desenvolvimento enfatizando que  os fatores etiológicos
responsáveis pelo excesso de peso na coletividade urbana da Região Centro-
Oeste estão relacionados a fatores históricos, econômicos e psicossociais.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Ideias

C24

O  excesso  de  peso  constitui-se  em  uma  doença  universal,  multifatorial,
integrante do grupo das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis  (DCNT),  que
vem  se  tornando  nas  últimas  décadas  um  importante  problema  de  saúde
pública. 

C25

Em síntese, o aumento da obesidade nas coletividades urbanas das Regiões
Sudeste e Centro-Oeste do país reflete a modificação da estrutura das cidades,
afastando as pessoas para os subúrbios, alterando padrões de comportamento,
com menos tempo para a atividade física e alimentação adequada.

C26

As iniciativas estabelecidas pelo governo federal, para mudanças no estilo de vida
da  população  dessas  regiões  são  fundamentais,  como  a  regulamentação  do
marketing de alimentos,  restrições na alimentação escolar,  monitoramento das
tendências  de  obesidade através  de  inquéritos  nacionais  domiciliares  e
incorporação de ações para prevenção e controle da obesidade no Programa
Saúde da Família. 

C27
Finalmente, tanto a obesidade como o sobrepeso, são combatidos para que o 
cidadão brasileiro tenha uma vida mais saudável.

C28  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
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(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         Q  UE  S      T  Ã      O    (Valor 4,0)

Apresentar as Teorias Geopolíticas clássicas e  contemporâneas,  destacando os atores que influenciam nas
relações entre espaço e poder no mundo contemporâneo.

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.

M11  Atendimento da imposição do
destaque

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.
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2.         C  O      N  H      E  C      I  M  E  N      TO  
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1

A Teoria Geopolítica no entendimento filosófico, é o conjunto de conhecimentos não
ingênuos, que apresentam graus diversos de sistematização e de credibilidade, e
que se propõe a explicar,  elucidar,  interpretar  ou unificar  um dado domínio  de
fenômenos ou de acontecimentos que se oferecem à atividade prática.

C2

Sendo o mundo dividido em áreas de influência, identifica-se a validade das teorias
geopolíticas,  por  tratar  de  conhecimentos  reais,  com  credibilidade,  buscando
explicar, interpretar, elucidar ou unificar acontecimentos, objetivando uma atividade
prática  que  é  a  política  do  Estado  influenciada  pelas  condições  dos  espaços
geográficos.

C3
As  referidas  teorias  como  cenários  possíveis,  poderão  ser  concretizados,
dependendo das ações políticas a serem realizadas pelos Estados.

C4

As teorias geopolíticas são divididas em dois blocos: o primeiro, com as teorias
geopolíticas clássicas, elaboradas do início do Século XX até o final da Guerra
Fria; o segundo, com as teorias (ou cenários) geopolíticas novas, elaboradas após
a  extinção  da  bipolaridade  Estados  Unidos  da  América(EUA)  X  União  das
Repúblicas Socialistas Soviéticas(URSS).

C5
A seguir, serão apresentadas as Teorias Geopolíticas clássicas e contemporâneas,
destacando os atores que influenciam nas relações entre espaço e poder no mundo
contemporâneo.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

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

Algumas
ideias

C7

a. Teoria do Poder marítimo (1890).

O Almirante Alfred Thayer  Mahan, Oficial de Marinha e Historiador Naval norte-
americano foi o primeiro geopolítico a reconhecer a grande importância do mar na
vida das Nações e a validade do conceito de “Destino Manifesto”, que teve grande
influência na Política Externa dos Estados Unidos da América(EUA). O destaque
para  esse  conceituador  do  Poder  Marítimo,  segundo  a  tese  de  quem possuir
potencial militar só obterá hegemonia e vitória se dominar os mares. Destaca-se o
poder  estatal  de  uma superpotência  em prol  de uma balança  ou  equilíbrio  de
poder.

C8

b. Teoria do Poder terrestre (1904).

Do autor professor inglês Sir Halfort John  Mackinder: Quem governar a Europa
oriental comandará o ''Heartland'' (Coração da Terra); quem governar o ''Heartland''
comandará  a  Ilha  do  Mundo;  quem  governar  a  Ilha  do  Mundo,  comandará  o
Mundo. Destaca-se o poder estatal de uma superpotência em prol de uma balança
ou equilíbrio de poder.

C9

c.   Teoria das Pan-Regiões (1930).

De  autoria  do  general,  professor  e  geógrafo  Karl  E.  N.  Haushofer (alemão).
Considerando  que  a  posição  da  Alemanha  no  centro  da  Europa  era
geoestrategicamente vulnerável, por se encontrar cercada de Estados dinâmicos
tanto a leste quanto a oeste, criou, então, a “Tese das Pan-Regiões” - conjugação
dos  espaços  vitais  na  direção  dos  meridianos,  em eixos  norte-sul  envolvendo
variada gama de recursos e mais apropriada à Alemanha. Destaca-se a atuação
de coligações ou blocos de países em prol de uma balança ou equilíbrio de poder.

C10

d. Teoria   do Desafio e Resposta (1934).

O sociólogo e historiador Arnold  Toynbee (inglês), depois de analisar a trajetória
de  21  civilizações,  dos  sumérios  aos  tempos  modernos,  concluiu  que  as
civilizações que aceitaram e venceram os desafios, traduzidos por obstáculos ou
inferioridades, se afirmaram e se desenvolveram nos contextos em que estavam
inseridas. E as civilizações que não aceitaram, ou não mais tiveram desafios a
enfrentar,  estagnaram, regrediram e até  se desagregaram.  Destaca-se o  poder
estatal em prol de uma balança ou equilíbrio de poder.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C11

e. Teoria do Poder Aéreo   (1921-1942).

O general Giulio Douhet (italiano) preconizava o emprego do avião no interior dos
países adversários, destruindo objetivos econômicos, sociais, políticos e militares,
pois,  além  dos  prejuízos  materiais,  abalaria  a  vontade  de  lutar  do  inimigo,
facilitando a condução da guerra. Era o surgimento do conceito de “bombardeio
estratégico”,  que viria  reforçar  a “guerra total”.  O  aviador Alexsander  Seversky
(russo)  afirmava  que  “a  guerra  aérea  transoceânica,  inter-hemisférica  é  não
somente possível, mas inevitável”. Esta teoria esteve presente ativamente durante
todo o período da Guerra Fria, com os EUA mantendo o predomínio aéreo na “área
de decisão”. O emprego do poder aéreo a fim de obter supremacia aérea. Destaca-
se o poder estatal em prol de uma balança ou equilíbrio de poder.

C12

f. Teoria das Fímbrias – Geoestratégia da Contenção  (1942).

O professor Nicholas John Spykman (holandês naturalizado americano).baseado
na teoria do poder terrestre de Mackinder, que preconizava a ideia de que quem
dominasse o “Coração da Terra” dominaria o mundo, imaginou que a única defesa
possível contra essa possibilidade seria ocupando as bordas da “Ilha do Mundo”,
ou seja,  as “fímbrias”,  que ele chamou de “Rimland”. Destaca-se a atuação de
coligações ou blocos de países em prol de uma balança ou equilíbrio de poder.

C13

g. Teoria   do Poder Perceptível (1975).

O coronel e professor Ray Cline (americano) formula a Teoria do Poder Percep-
tível, que define como: a capacidade de um Estado de fazer a guerra e/ou de impor
sua vontade no contexto político e econômico mundial. Destaca-se o poder estatal
em prol de uma balança ou equilíbrio de poder.

C14

h. Teoria dos Blocos   (1991).

Elaborada pelo conselheiro econômico Jacques Perruchan de Brochard (francês),
o qual  divide o mundo em quatro blocos,  englobando Estados dos hemisférios
norte e sul. Nota-se perfeitamente que o autor preconiza esta divisão em blocos
sob o enfoque econômico, mas fortemente influenciada pela divisão elaborada por
Haushofer quando divide o mundo sob a ótica político-geográfica em sua “Teoria
das Pan-Regiões”. Destaca-se a atuação de coligações ou blocos de países  em
prol de uma balança ou equilíbrio de poder.

C15

I. Teoria dos Limes (1991).

O adido cultural Jean Christophe Rufin (francês), especialista em relações norte-
sul, apresentou sua Teoria como opositora à adoção da “Teoria das Pan-Regiões”.
Em  função  da  “nova  ordem  mundial”,  fundamentada  na  “multipolaridade”  e
caracterizada pelo fechamento do norte numa espécie de fortaleza, concorrendo
para a instalação crescente de zonas de instabilidade. Destaca-se a atuação de
coligações ou blocos de países em prol de uma balança ou equilíbrio de poder.

C16

j. Teoria da Incerteza (1992).

Também conhecida por “Teoria da Turbulência”, o estrategista Pierre  Lellouche
(francês), construiu um cenário para o século XXI, após a desagregação da URSS,
afirmando que não será implantada uma “nova ordem mundial”, no sentido norte-
sul,  então  preconizada  pelos  geopolíticos  da  época,  e  sim  uma  “desordem
mundial” que pode durar até o ano de 2025. 

C17

k. Teoria da Tríade   (1961- 1992).

Surge das discussões e dos debates entre os componentes do então denominados
“Clube de Roma” sobre a divisão do mundo em centros de poder, no exercício do
domínio  do  mundo  sem  maiores  riscos  de  conflitos,  portanto,  sobre  o  poder
mundial  mais  “harmônico”.  Com  pequenas  modificações  e  adaptações  à  nova
conjuntura,  esta  teoria  divide  o  mundo  em  três  grandes  blocos:  Americano,
Europeu e Asiático.
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C18

l. T  eoria do Choque de Civilizações (1993/1996).

O professor Samuel P. Huntington (americano), autor deste cenário, parte de um
conceito sociológico de cultura, quando entende como “civilização”, o mais alto e
mais amplo nível de identificação de um indivíduo com os outros, em relação aos
demais  seres  humanos”.  Em função  desses  estudos,  faz  considerações  sobre
conflitos  e  guerras  no  mundo  tendo  provocado  uma  série  de  protestos
principalmente  por  europeus,  em virtude  da  exclusão  da  América  Latina  como
civilização ocidental,  considerando uma posição potencialmente perigosa,  tendo
em vista sua colonização e sua cultura serem fundamentalmente originárias de
Portugal e Espanha.

C19

m. Teoria do Quaterno (1996).

O  coronel  Roberto  Machado  de  Oliveira  Mafra (brasileiro),  autor  desta  teoria,
fundamenta  sua  elaboração  na inferiorização  atribuída  ao  Brasil  e  aos  demais
Estados da América Latina, em que essa região vem sendo tratada por lideranças
mundiais e estudiosos como secundária. Com este espírito, constrói um cenário
para o século XXI, dividindo o mundo em quatro blocos: bloco Norte-Americano -
composto pelos Estados da América do Norte; bloco Sul-Americano – constituído,
inicialmente, pelos Estados da América do sul e, posteriormente, pelos Estados da
América Central, do Caribe e do México; bloco Europeu - abrangendo os Estados
das Europas Ocidental e Oriental, da Rússia e do norte da África; bloco Ásiático -
composto pelos Estados do sudoeste da Ásia.

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENSÃO (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)
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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/CAEM. 
A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme o Guia de Autoavaliação,

encontrado na Página do CP/CAEM, no menu “Baremas-FAC”. 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


