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PEP – 2019 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)  

     GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar a situação do abastecimento de água nas localidades rurais das regiões Norte e Nordeste do País,
concluindo sobre as ações governamentais criadas para a diminuição da desnutrição naquelas 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.

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

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas
ideias

C1

O abastecimento de água deve fornecer e garantir à população água de boa
qualidade  do  ponto  de  vista  físico,  químico,  biológico  e  bacteriológico,  sem
impurezas  prejudiciais  à  saúde.  Um  Sistema  de  Abastecimento  de  Água
caracteriza-se pela retirada da água da natureza, adequação de sua qualidade,
transporte  até  os  aglomerados  humanos  e  fornecimento  à  população  em
quantidade compatível com suas necessidades. 

C2

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a área rural é
definida como o espaço compreendido no campo. É uma região não urbanizada,
destinada  a  atividades  da  agricultura  e  pecuária,  extrativismo,  turismo  rural,
silvicultura ou conservação ambiental. 

C3

A Região  Norte é  a  maior  região  em  extensão  territorial,  constituída  pelos
Estados  de  Acre,  Amapá,  Amazonas,  Pará,  Rondônia,  Roraima  e  Tocantins.
Concentra os estados com a maior taxa de crescimento rural do país – Roraima,
Amapá, Pará e Acre. 

C4

A Região  Nordeste  é  a  terceira  em  extensão  territorial  e  a  segunda  mais
habitada.  É  constituída  pelos  Estados  de  Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Maranhão,
Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Concentra quase a
metade da população rural do país e segundo o IBGE perdeu mais de 500 mil
habitantes do campo na última década. 

C5

A desnutrição  é uma doença de natureza clínico social  multifatorial,  causada
pela  falta  de  ingestão  ou  absorção  de  nutrientes.  Tem  alta  prevalência  nas
regiões Norte e Nordeste do Brasil, sendo responsável por um terço das mortes
infantis no país.

C6
A seguir,  será analisada  a situação do abastecimento de água nas localidades
rurais  das  regiões  Norte  e  Nordeste do  País,  concluindo  sobre as  ações
governamentais criadas para a diminuição da desnutrição naquelas 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 Norte.

C8

Alta disponibilidade de recursos hídricos. 
Segundo  a  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  essa  região  concentra
aproximadamente 80% da quantidade de água do país. Políticas públicas de
incentivo  à  agricultura  familiar  favorecem  a  produção  agrícola  e  a
disponibilidade de alimentos, diminuindo a incidência de desnutrição. 

C9

Baixa demanda hídrica.
A distribuição demográfica é irregular com a presença de vazios demográficos,
com  menor  parcela  de  sua  população  vivendo  na  área  rural.  A população
concentra-se nas margens dos rios. Favorece o acesso ao abastecimento de
água para o consumo, com diminuição na incidência de doenças determinadas
pela escassez de água. Ação sanitária educativa quanto ao armazenamento da
água para  consumo,  diminui  a  incidência  de doenças de  veiculação  hídrica
disabsortivas e desnutrição. 

C10

Má distribuição da água por rede geral.
Os  domicílios  rurais  são  precariamente  atendidos  por  rede  geral  de
abastecimento (canalização interna), utilizando outras formas de abastecimento
de água como poços artesianos, cacimbas, fonte ou nascente, que nem sempre
são seguros do ponto de vista sanitário, podendo levar a doenças de veiculação
hídrica e decorrentes da baixa higiene das mão e dos alimentos consumidos.
Ações sanitárias educativas quanto ao armazenamento da água para consumo e
cuidados  com  a  higiene,  diminuem  a  incidência  de  doenças  de  veiculação
hídrica disabsortivas e desnutrição.

C11

Má qualidade da água. 
Quase metade da população rural dessa região não tem acesso à água tratada.
A concentração da população nas margens dos rios poluindo as águas pelas
atividades  humanas  nesses  locais  e  a  insuficiência  de  soluções  sanitárias
adequadas,  comprometem a  qualidade  da  água.  Programa  de  vigilância  da
qualidade  da  água  realizado  de  forma  descentralizada  pelas  secretarias
municipais e estaduais de saúde diminui a incidência de doenças de veiculação
hídrica e desnutrição.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C12

Equilíbrio do ciclo hidrológico. 
A bacia amazônica apresentando a maior extensão de florestas tropicais exerce
grande influência no clima local e regional. Também permite um acesso maior à
água, preservando o abastecimento de água para consumo. Políticas públicas
de criação de áreas de preservação ambiental são importantes para manter o
acesso ao recurso hídrico.

C13

Degradação ambiental incipiente.
Esta degradação é observada em áreas de desmatamento onde o carreamento
de  carbono  e  nutrientes,  pela  chuva  e  erosão  das  encostas,  polui  os  rios
prejudicando  o  abastecimento  de  água  de  qualidade.  Ações  de  educação
ambiental  são importantes para evitar  a degradação ambiental  e  acesso aos
recursos hídricos.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15

Conclui-se parcialmente que embora os recursos hídricos na região Norte sejam
abundantes, o abastecimento regular de água encanada é dificultado pelos vazios
demográficos da região, com aumento do consumo das águas de fontes, rios e
poços,  muitas  vezes  sem  segurança  sanitária,  justificando  as  ações
governamentais  criadas para a melhoria  da qualidade da água de consumo e
preservação do meio ambiente, diminuindo a incidência de desnutrição.

b. Região Nordeste.

C16

Escassa disponibilidade de recursos hídricos.
A região concentra apenas 3,3% do volume de água do país. As áreas rurais
possuem mananciais que nem sempre oferecem acesso à água em quantidade
suficiente  para  os  diversos  usos  dos  recursos  hídricos,  em  particular,  o
abastecimento humano. Ações governamentais que favorecem o acesso à água
são  importantes  para  aumentar  o  abastecimento  de  água,  diminuindo  a
incidência de doenças causadoras da desnutrição.

C17

Alta demanda hídrica.
Um terço da população nordestina vive na área rural, com a distribuição espacial
dos domicílios de forma mais isolada. A agricultura utiliza predominantemente os
métodos de irrigação  de superfície com baixa eficiência. Ações de incentivo à
criação de reservatórios e à agricultura familiar favorecem a produção agrícola e
a disponibilidade de alimentos, diminuindo a incidência de desnutrição. 

C18

Má distribuição da água por rede geral. 
Os  domicílios  rurais  são  precariamente  atendidos  por  rede  geral  de
abastecimento (canalização interna), utilizando outras formas de abastecimento
de  água  e  sem  regularidade  no  fornecimento  diário.  Ações  integradas  para
abastecimento de água para o sertão nordestino foram criadas para aumentar o
fornecimento  de  água para  o  consumo,  diminuindo  a incidência  de  doenças
causadoras da desnutrição, como a diarreia.

C19

Baixa qualidade da água.
Segundo o Instituto Trata Brasil, 26% dessa população não tem acesso à água
tratada. Ações educativas, além das de abastecimento de água, foram criadas
para  que  sendo  bem  armazenada  a  água  preserve  as  condições  para  o
consumo humano. 

C20

Desequilíbrio do ciclo hidrológico.
A irregularidade  das  precipitações  pluviométricas  e  os  graves  problemas  de
estiagem reduzem as taxas de recarga das águas subterrâneas e o acesso ao
abastecimento de água.  Ações integradas para abastecimento de água foram
criadas para aumentar o fornecimento de água para o consumo, diminuindo a
incidência de doenças causadoras da desnutrição.

C21

Degradação ambiental importante. 
O manejo inadequado dos recursos naturais leva a degradação ambiental com
erosão do solo, desmatamentos, desertificação e assoreamento e poluição dos
rios. O desequilíbrio ecológico tem preocupado instituições e autoridades, que
desenvolvem políticas públicas favoráveis ao meio ambiente e recuperação das
nascentes dos rios. 

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.



4

Conclusão Parcial

C23

Conclui-se parcialmente que o abastecimento de água nas localidades rurais da
região  Nordeste  é  prejudicado  pelas  secas,  pela  demografia  e  degradação
ambiental,  justificando  as  ações  governamentais  criadas  para  a  melhoria  da
qualidade da água de consumo e preservação do meio ambiente, diminuindo a
incidência de desnutrição.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24

O abastecimento de água no meio rural é um tema complexo e depende da
implantação  de  modelos  de  gestão  sustentáveis,  uma  vez  que  tecnologias
convencionais são inviáveis em um ambiente com baixa densidade demográfica,
pouco adensamento de domicílios,  distância da estação tratamento da água,
diferentes culturas de cada comunidade e renda dos usuários. 

C25

Em  síntese,  as  áreas  rurais  das  regiões  Norte  e  Nordeste  do  Brasil  não
apresentam  uma  situação  adequada  quanto  ao  abastecimento  de  água,
demonstrando  a  necessidade  de  modelos,  soluções  e  formas  de  atuação
voltados  não  apenas  para  o  fornecimento  da  água  mas  também  para  a
orientação das comunidades na preservação da qualidade da água.

Ações governamentais criadas para a diminuição da desnutrição:

C26
- Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) – prevê que a gestão hídrica
deva ocorrer de forma descentralizada, compartilhada e com ampla participação
da sociedade civil;

C27

- Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – responsável por
implementar a Política Nacional das Águas, tem como um dos objetivos regular,
controlar o uso e recuperar os corpos d’água, melhorando o abastecimento de
água;

C28

- Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) – tem
por  objetivo  a  inclusão  da  agricultura  familiar  em  um  sistema  de  produção
moderno  e  eficiente  com  acesso  a  crédito,  assistência  técnica  e  insumos,
favorecendo a produção de alimentos de maneira autossustentável;

C29

-  Programa emergencial de Distribuição de Água Potável (Operação Pipa) no
semiárido brasileiro fruto da cooperação técnica e financeira entre o Ministério
da  Integração  Nacional  e  o  Ministério  da  Defesa,  realiza  a  distribuição
emergencial de água potável, prioritariamente, às populações rurais, atingidas
por estiagem e seca nas regiões do semiárido nordestino. Objetiva aumentar o
fornecimento de água para consumo; 

C30

-  Programa  Nacional  de  Vigilância  da  Qualidade  da  Água  para  Consumo
Humano (Vigiagua) que inclui  campanhas educativas do Ministério da Saúde
como a cartilha para promoção e proteção da saúde (Qualidade da água para
consumo humano);

C31
- A partir da década de 80, projetos demonstrativos de energia solar fotovoltaica e eólica
vem sendo  desenvolvidos  para  bombeamento  de  água,  iluminação  de  residências  e
escolas em vilas no interior dos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia.

C32
- Construção de açudes – Nordeste é a região mais açudada do mundo com 70
mil açudes nos quais são armazenados 37 bilhões de m³ de água. 

C33

- Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional projetado para suprir as necessidades hídricas do sertão
nordestino,  possibilitando  abastecer  rios  e  açudes  da  região  Nordeste,
principalmente nos períodos de seca prolongada. 

C34
Por fim, ter acesso ao abastecimento de água é um fator essencial para a melhora
da  qualidade  de  vida  da  população  e  diminuição  na  incidência  de  doenças
desabsortivas como a diarreia, que levam à desnutrição.

C35  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
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(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         Q  UE  S      T  Ã      O    (Valor 4,0)

Apresentar as potencialidades econômicas da África do Sul no contexto dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul).

 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.
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 África do Sul está entre as três maiores economias do continente africano,
sendo um dos pilares dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

C2

A África  do Sul  está  situada  na  África  Austral  uma região  banhada pelos
oceanos atlântico e índico. É também um país central na  Southern African
Customs Union (SACU),  a união aduaneira mais antiga existente.  A nação
abriga aproximadamente 50 milhões de pessoas, distribuídas em uma área de
1.221.037 km2. 

C3
A África do Sul é um dos poucos países do continente africano de economia
diversificada. A economia do país é alicerçada no setor de serviços, indústria,
agricultura e extrativismo. 

C4

BRICS é o termo cunhado por Jim O’Neill,  na época à frente do Goldman
Sachs,  para  o  bloco  criado  em  2001,  que  tem  o  objetivo  de  fazer  um
contraponto ao G8 e ao G20, dominados por economias ricas. O’Neill buscava
uma forma de mostrar que no futuro a maior parte da economia mundial seria
regida por Brasil, Índia, China e Rússia. 

C5

O convite para que a África do Sul se juntasse ao BRIC teve um profundo
significado  político  e  econômico  à  África  como  um  todo,  e  ao  país  em
específico. Reflete a importância que o continente africano vem conquistando
desde o fim da Guerra Fria, esta ancorada tanto nas transformações políticas
e econômicas encontradas em diversos países africanos ao longo dos últimos
vinte anos. 

C6
A seguir, serão  apresentadas as potencialidades econômicas da África do Sul
no contexto dos BRICS.

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
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8

Riqueza do subsolo.
A  produção  de  carvão  e  a  produção  de  minérios  “especiais”  (platina,
manganês, vanádio e cromo) fazem da África do Sul um país com importantes
recursos minerais no contexto do BRICS.

C9

O setor de turismo. 
Aproveita o fato da República da África do Sul ser muito conhecida por suas
belezas naturais, com desertos, montanhas e planícies. O país tem no safári e
nas belezas naturais um dos mais importantes atrativos turísticos. Além de
parques  nacionais,  o  turismo  de  negócios  e  o  veraneio  no  litoral  atraem
recursos para a região. 

C10

Parque industrial diversificado. 
O  parque  industrial  destaca-se  pela  indústria  química,  petroquímica,  alimentícia,
equipamentos  de  transporte,  siderúrgica,  máquinas,  equipamentos  agrícolas  e
metalúrgica, favorecendo investimentos futuros no país.

C11

Grande produtor agropecuário. 
O poder  do  agronegócio se  deve ao fato de  existir  extensas  terras férteis,  o  que
favorece a produção de gêneros para o mercado interno e externo. Na agricultura, o
país se destaca no cultivo de milho, cana-de-açúcar, uva, laranja, já na pecuária as
principais criações são de bovinos, aves, caprinos e ovinos. 

C12

Ocorrência de recursos minerais. 
São abundantes na África do Sul o que mostra o quanto o país destaca-se na
exploração  de  suas  jazidas  minerais,  especialmente  de  carvão,  cobre,
manganês, ouro, cromita, urânio, ferro e diamantes. 

C13

Grande mercado consumidor interno. 
O mercado consumidor da África do Sul que é considerada uma economia de
renda  média  alta  pelo  Banco  Mundial,  o  país  é  caracterizado  como  um
mercado emergente. A economia sul-africana era em 2015 a segunda maior
do continente (atrás apenas da Nigéria), todavia, foi ultrapassada pela Nigéria
em 2012, que já tem um PIB anual superior a 400 bilhões de dólares, e pelo
Egito, em 2015, que já superou os 330 bilhões de dólares anuais. 

C14

Polo econômico regional. 
A África do Sul possui papel na União Aduaneira da África Austral (SACU,
sigla  em  inglês)  com  relação  ao  processo  de  formulação  das  políticas
comerciais e industriais ou a relutância da África do Sul em negociar certos
aspectos do Acordo de Parceria Econômica (EPA, sigla  em inglês)  com a
União Europeia (UE). 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C15

País receptor de investimentos. 
A África do Sul é um parceiro estratégico para investimentos, na medida em
que conecta o continente africano com o restante do mundo e facilita o fluxo
de  investimentos  dos  BRIC  para  o  restante  da  África.  Por  meio  de  sua
incorporação  ao  grupo,  a  África  do  Sul  afirma-se  não  apenas como uma
economia  emergente,  mas  também  como  a  porta  de  entrada  para  o
continente. 

C16

Boas taxas de crescimento interno. 
O BRICS se fundamentou na liderança econômica sul-africana no qual a África do Sul
é  um  país  que  tem  capacidades  agregadas  em  termos  de  poder  econômico,
diplomático e militar  em relação a outras nações africanas, apresentando taxas de
crescimento que a credencia para investimentos econômicos.

C17

Setor bancário desenvolvido.
A África do Sul se baseia no estímulo dado pelo South African Reserve Bank
(Banco da África do Sul) às empresas sul-africanas que se interessassem em
investir no continente africano como um todo. O país possui um amplo setor
financeiro e intensifica cada vez mais suas relações comerciais. 

C18

Grande oferta de mão de obra. 
A África  do  Sul  é  um país  com uma população  de  aproximadamente  60
milhões de pessoas. É um país marcado pela existência de trabalho farto,
barato e disponível,  o que favorece a instalação de empresas oriundas de
outros países dos BRICS. O óbice que precisa ser superado é o fato dos
trabalhadores apresentarem um baixo nível de educação e qualificação.

C19

Alinhamento em questões ambientais. 
A África do Sul se alinha com os países dos BRICS, fato já herdado desde a
atuação do grupo BASIC, formado pelo Brasil, África do Sul, Índia e China,
nas conferências entre as partes (COP) de Copenhagen, o que favorece sua
inserção no grupo de países emergentes. 

C20

Competitividade.
Onde a África do Sul é comparada com uma série de países emergentes, dentre eles
o Brasil. No contexto dos 18 países analisados, a África do Sul está em 12º em termos
de competitividade, mas ainda à frente de países como Brasil, Argentina e México. 

C21

Complexo industrial de defesa. 
Acordos econômicos na esfera militar também tem sido foco da agenda bilateral de
países do BRICS e a África do  Sul  nos últimos anos.  Por  exemplo,  em 2005,  foi
assinado um programa de cooperação militar  com o propósito  de desenvolver  um
míssil ar-ar de quinta geração, cunhado de A-Darter, gerando empregos em ambos os
países. 

C22 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)
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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.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


