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PEP – 2019 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO
(UMA SOLUÇÃO)  

      GEOGRAFIA-SAÚDE

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

“2015 ficará na História como o ano da definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Trata-se da
nova  agenda  de  ação  até  2030,  que  se  baseia  nos  progressos  e  lições  aprendidas  com os  8  Objetivos  de
Desenvolvimento do Xilénio, entre 2000 e 2015. Esta agenda é fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos
de todo o mundo que pretende criar um modelo global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o
bem-estar de todos, proteger o meio ambiente e combater as alterações climáticas.”Fonte:  Centro Regional de
Informação  das  Nações  Unidas.  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável.  Disponível  em:
<https://www.unric.org/pt/17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel>  Acesso em: 11 Fev. 2019.

Analisar os Indicadores Básicos para a Saúde (Grau de Urbanização, Taxa de Alfabetização, Expectativa de
Vida e Saneamento  Básico)  das Regiões Nordeste  e  Sudeste  do Brasil,  concluindo  sobre as possíveis  ações
governamentais para a promoção da agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

 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).

https://www.unric.org/pt/17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel


2

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

Os Indicadores Básicos para a Saúde são parâmetros que contêm informações
relevantes sobre as condições de vida e de saúde das populações, bem como
do desempenho do seu sistema de saúde e desigualdades existentes entre as
regiões brasileiras.

C2

A Região Nordeste é a terceira em extensão territorial, a segunda mais habitada,
sendo dividida em quatro sub-regiões:  meio-norte,  sertão,  agreste e zona da
mata.  É  constituída  pelos  Estados  de  Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Maranhão,
Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, tendo níveis muito
variados de desenvolvimento humano ao longo de suas zonas geográficas.

C3

A Região Sudeste é a segunda menor região brasileira, composta pelos estados
do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.  Possui a maior
concentração  populacional  do  território  brasileiro,  conforme  última contagem
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

C4

Os  Indicadores  Básicos  para  a  Saúde  compreendem  a  análise  de  fatores
demográficos,  socioeconômicos,  de  mortalidade,  de  fatores  de  risco  e
morbidade,  recursos  e  cobertura  de  serviços  os  quais  refletem  a  situação
sanitária  de  uma  população  e  servem  para  embasar  e  avaliar  ações
governamentais implementadas.

C5
A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável corresponde a um conjunto
de programas, ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações Unidas
e de seus países-membros rumo ao desenvolvimento sustentável.

C6

A seguir,  serão  analisados  os  Indicadores  Básicos  para  a  Saúde  (Grau  de
Urbanização, Taxa de Alfabetização, Expectativa de Vida e Saneamento Básico)
das Regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, concluindo sobre as possíveis ações
governamentais  para  a  promoção  da  agenda  2030  para  o  Desenvolvimento
Sustentável.

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 Nordeste.

C8

Grau de Urbanização – é a região que apresenta atualmente o menor grau de
urbanização  no Brasil. A estrutura  agrária  baseada na  pequena propriedade
familiar,  na faixa do Agreste,  colaborou para segurar  a força de trabalho no
campo e controlar o ritmo do êxodo rural. Ações governamentais alinhadas aos
objetivos da agenda 2030 para assegurar a disponibilidade e gestão sustentável
da água e saneamento básico são exigidas nessa região.

C9

Taxa de Alfabetização – segundo a última Pesquisa Nacional Por Amostra por
Domicílio (PNAD), é a área com maior taxa de analfabetismo de todo Brasil:
14,8% para pessoas com 15 anos ou mais.  Ações governamentais alinhadas
aos objetivos da agenda 2030 de acesso equitativo e universal à educação de
qualidade em todos os níveis devem ser buscadas através de políticas públicas.

C10

Expectativa de vida – é menor que a expectativa do país. Políticas públicas de
promoção  da  saúde,  combate  à  pobreza  e  à  fome  no  contexto  do
desenvolvimento sustentável necessitam ser implementadas.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C11

Saneamento Básico – de acordo com a PNAD 2015 do IBGE, somente 40,8%
da população do Nordeste contam com o acesso simultâneo aos serviços de
abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora
ou  pluvial  e  coleta  direta  ou  indireta  de  lixo,  o  que  demonstra  condições
socioeconômicas desfavoráveis dessa região. Ações governamentais alinhadas
com os  objetivos  da  agenda 2030  de  assegurar  a  disponibilidade  e  gestão
sustentável da água e saneamento para todos devem ser implementadas.

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C13

Infere-se  parcialmente  que  os  Indicadores  básicos  para  a  saúde  na  região
Nordeste  demonstram baixas  condições  de  vida  e  de  saúde  da  população,
necessitando implementação de ações governamentais que envolvam políticas
públicas  alinhadas  com  os  objetivos  do  desenvolvimento  sustentável  de
erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar,
educação de qualidade, água potável e saneamento básico.

b. Região Sudeste

C14

Grau de Urbanização –  região mais industrializada e com o maior  grau de
urbanização  do  país.  Entretanto  a  urbanização  desordenada  ocorrida  gera
problemas sociais e ambientais como desemprego, criminalidade, favelização e
poluição do meio ambiente. Ações governamentais alinhadas aos objetivos da
agenda de 2030 para assegurar  o acesso à habitação segura,  aos serviços
básicos e urbanizar as favelas devem ser incrementadas.

C15

Taxa de Alfabetização – região com uma das menores taxas de analfabetismo
do país,  tendo  logrado  êxito  para  alcançar  as  metas  do  Plano  Nacional  de
Educação  (PNE).  Políticas  públicas  mais  eficientes  no  alinhamento  com  os
objetivos  da agenda 2030 para a melhora na qualidade e acesso à educação
devem ser expandidas.

C16

Expectativa de vida – região com a segunda maior expectativa de vida do país-
76,8 anos, segundo dados do IBGE de 2015. Políticas públicas de promoção da
saúde,  combate  à  pobreza  e  à  fome  no  contexto  do  desenvolvimento
sustentável necessitam ser melhores trabalhadas.

C17

Saneamento  Básico  – de  acordo  com a  PNAD 2015  do  IBGE,  86,2%  da
população  do  Sudeste  contam  com  o  acesso  simultâneo  aos  serviços  de
abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora
ou pluvial e coleta direta ou indireta de lixo.  Ações governamentais alinhadas
com os  objetivos  da  agenda 2030  de  assegurar  a  disponibilidade  e  gestão
sustentável da água e saneamento para todos devem ser melhores trabalhadas.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C19

Conclui-se parcialmente que os Indicadores básicos para a saúde na região
Sudeste  demonstram  melhores  condições  de  vida  e  de  saúde  para  a
população, necessitando ações governamentais que tornem mais eficientes as
políticas  públicas  já  implementadas  e  alinhadas  com  os  objetivos  do
desenvolvimento  sustentável  de  erradicação  da  pobreza,  fome  zero  e
agricultura  sustentável,  saúde  e  bem-estar,  educação  de  qualidade,  água
potável e saneamento básico.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C20
A publicação regular  dos Índices Básicos para a Saúde fornece informações
essenciais para a compreensão geral da situação de saúde, acompanhamento
de suas tendências e evidência das desigualdades sociais ocorridas no Brasil.

C21

Em  síntese,  os  Indicadores  Básicos  para  a  Saúde  das  regiões  Nordeste  e
Sudeste são contrastantes, demonstrando a desigualdade entre as duas regiões
com  necessidades  distintas  de  implantação  e  melhorias  das  ações
governamentais para a incremento da qualidade de vida da população nessas
localidades.

C22 Possíveis ações governamentais a serem, implementadas ou melhoradas. 



4

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

Ideias

C23

Aumento  dos  investimentos  do  governo  federal  para  a  universalização  dos
serviços  de  água  e  esgoto  previstos  no  PLANSAB  –  Plano  Nacional  de
Saneamento Básico; melhora da qualidade técnica dos projetos das obras de
infraestrutura  de  saneamento  básico  do  Programa  de  Aceleração  do
Crescimento; fiscalização e cobrança na melhoria da gestão das companhias de
saneamento; busca de concessões parciais e Parcerias Público-Privadas (PPP)
para atrair capital privado para o setor de saneamento básico, podendo trazer
melhorias de maneira mais eficiente; apoio e fortalecimento na participação das
comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.

C24

Aumento na eficiência do investimento agregado em educação no país através
de: adoção de um programa de incentivos ao engajamento parental; aumento
da  equidade  de  orçamento  entre  redes  escolares,  priorizando  fortemente  a
transferência de recursos de escolas com alto gasto por aluno para aquelas com
baixíssimo nível; incentivos à cooperação entre escolas de alto desempenho e
as de baixo desempenho; investimentos no ensino infantil; e disseminação das
boas práticas de instituições de poucos recursos e alto desempenho.

C25
Incentivo aos programas nacionais de atenção à saúde materno-infantil dirigidos
à  atenção  pré-natal,  ao  parto  e  ao  puerpério,  à  vacinação,  ao  aleitamento
materno e à reidratação oral.

C26

Incentivo ao Plano de Segurança Alimentar e Nutricional propondo novas formas
de praticar a agricultura, alterar os padrões de consumo, diminuir o desperdício
e  as  perdas  de  alimentos;  melhorias  nas  ações  do  programa  Fome  Zero;
incentivo à regulamentação do trabalho e previdência social.

C27
Por  fim,  as  ações  governamentais  em  alinhamento  com  os  Objetivos  de
Desenvolvimento  Sustentável  contribuem  para  a  melhoria  dos  Indicadores
Básicos para a Saúde da população brasileira.

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

(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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2ª       Q  U  ES      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar os atuais programas das Forças Armadas do Brasil que estimulam a Indústria de Defesa
Nacional, destacando seu papel na inovação tecnológica e no crescimento econômico do país.

 
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.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

 2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas
ideias

C1

O Ministério  da  Defesa(MD),  a  partir  das  diretrizes  estabelecidas  na
Estratégia Nacional de Defesa (END), definiu os projetos estratégicos
que  estimulam  a  indústria  nacional  de  defesa  e  permitem  ao  país
desenvolver capacidade para defender com eficiência sua soberania e
seus interesses. 

C2

O Brasil,  país  situado na América do Sul,  possui  uma grande extensão
territorial com mais de 8.500 milhões de quilômetros quadrados e fronteira
com  10(dez)  países.  Além  disso,  o  grande  litoral  e  as  riquezas  da
“Amazônia Azul” se somam ao extenso espaço aéreo, terra, ar e água que
precisam  ser  defendidos  e  protegidos  demandando  do  Estado  projetos
estratégicos.

C3
Defesa e desenvolvimento caminham juntos quando os investimentos
na capacitação das Forças Armadas do Brasil criam oportunidades que
favorecem a inovação e o crescimento econômico.

C4

O MD trabalha na implementação de políticas e iniciativas que busquem
associar a recomposição da capacidade operativa da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica à busca de autonomia tecnológica e ao fortalecimento da
Base Industrial de Defesa (BID). 

C5 Atualmente, a indústria nacional de defesa e segurança representa 3,7% do
Produto Interno Bruto (PIB).
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C6

Os investimentos  feitos  nos  programas  estratégicos  geram uma relação
produtiva  que  favorece  a  ciência  e  a  inovação,  envolvendo  as  Forças
Armadas e Indústria. Isso gera uma série de externalizações importantes
para toda a economia, além de tecnologias de emprego.

C7
A seguir, serão apresentados os atuais programas das Forças Armadas do
Brasil que estimulam a Indústria de Defesa Nacional, destacando seu papel
na inovação tecnológica e no crescimento econômico do país.

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

C8

O Projeto H-XBR – A obtenção de equipamentos de forma conjunta, por meio da
economia  de  escala,  ou  seja,  possibilitando  que  um  único  produto  atenda  às
necessidades operacionais das três Forças Armadas, é uma medida apontada como
essencial  para otimizar  recursos.  Nesse contexto,  nasceu o Projeto H-XBR, que
prevê a aquisição de 50 helicópteros de transporte EC-725 para uso da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica. Pioneiro na modalidade de aquisição conjunta, o projeto
representa  um marco  da  entrada do Brasil  na  produção de aeronaves  de  asas
rotativas desse porte.  Destacando que, graças a esse projeto, o país, que antes
contava  com  expertise  restrita  à  fabricação  de  aviões,  atualmente  conta  com
empresas e profissionais capazes de desenvolver e fabricar partes e componentes
de helicópteros. 

C9

O Projeto F-X2 (Gripen NG), concebido para o reequipamento da frota
de aeronaves de caça supersônicas  da Força Aérea Brasileira(FAB),
possibilitará  a  geração  de  empregos  de  alta  qualificação  durante  as
fases de produção em série e de desenvolvimento da versão brasileira.
Destaque para  a  internalização  de  novas  tecnologias  pela  indústria
nacional,  com  a  transferência  tecnológica  no  Centro  de  Projetos  e
Desenvolvimento  do  Gripen (GDDN)  e  fomento  à  base  industrial  de
defesa. 

C10

O Projeto KC-X deu origem à aeronave KC-390, vai gerar um aumento
das exportações (estudos indicam um mercado endereçável de cerca
de 700 aeronaves, o que pode corresponder a, aproximadamente, US$
20 bilhões de exportações em 20 anos), geração de empregos de alta
qualificação durante as fases de desenvolvimento e de produção em
série. Destaque para o domínio de novas tecnologias (o projeto implica
domínio de sistemas de controle e de manufatura de ponta, do uso de
novos materiais e da integração de software embarcado). 

C11

Programa  Estratégico  de  Sistemas  Espaciais  (PESE) beneficiará
ageração  de  empregos  de  alta  qualificação,  estímulo  à
criação/ampliação  de  cursos  superiores  e  técnicos  voltados  à  alta
tecnologia,  a tecnologia desenvolvida pode alavancar setores diversos
da economia, por meio de spin-offs (neste caso, aproveitamento civil de
tecnologias desenvolvidas com propósitos militares). 

C12

Programa  Nuclear  da  Marinha beneficiará  o  fomento  da  indústria
nacional de defesa tendo o Programa de Desenvolvimento de Submarinos
(PROSUB) como destaque. Tendo também como importância o arrasto
tecnológico,  o  domínio  de  tecnologia  sensível,  a  capacitação  e
aprimoramento de mão de obra e o desenvolvimento de planta núcleo-
elétrica de emprego dual.

C13

O projeto  de  construção  do  Núcleo  do  Poder  Naval implica  em
geração  de  empregos  diretos  e  indiretos,  com  destaques para  a
capacitação  e  aprimoramento  de  mão  de  obra,  transferência  de
tecnologia,  fomento  da  Indústria  Nacional  de  Defesa  e  domínio  de
tecnologia sensível.

C14

O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) beneficiará
o amplo espectro de uso, com possibilidade de emprego civil e militar na
indústria nacional de defesa (por exemplo, na prevenção da poluição
das águas, na previsão meteorológica e controle da pesquisa científica no mar).

C15

O  Sistema  Integrado  de  Monitoramento  de  Fronteiras  (Sisfron)
contribuirá  para  a  autonomia  da  base  industrial  de  defesa,
fortalecimento da indústria nacional, em especial a de defesa, estímulo
à  pesquisa,  com  destaque para  o  desenvolvimento  e  à  inovação
tecnológica  e  melhoria  da  capacitação  de  recursos  humanos
especializados.
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C16

A  Defesa  Cibernética garantirá  que  informações  estratégicas  fluam  de
maneira  rápida  e  segura  num  mundo  cada  vez  mais  conectado  e
digitalmente vulnerável, foi criado o projeto Defesa Cibernética, coordenado
pelo Exército Brasileiro, desde 2010. O objetivo do projeto é dotar o Brasil
de uma estrutura de alto nível que envolva não só militares, mas também
pessoas  do  meio  acadêmico,  de  instituições  de  pesquisa  e
desenvolvimento e do setor empresarial. 

C17
O Projeto Guarani  possibilitará a elevação da capacidade tecnológica
da indústria nacional e diversificação da pauta de exportações.

C18

O Projeto  Proteger amplia  o  desenvolvimento  tecnológico  nacional,
tendo  por  base  as  diretrizes  da  END  e  fortalece  as  empresas
estratégicas de defesa, com estímulos à base industrial brasileira e à
diversificação da pauta de exportações.

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)

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  no  Portal  do  CP/CAEM,  no  menu  “Guia  de  Autoavaliação”.  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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


