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PEP 2020 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), considerando seus princípios e suas diretrizes,
concluindo sobre  suas  implicações  na  consecução  das  políticas  públicas  para  a  melhoria  das  condições  de
alimentação, nutrição e saúde da população brasileira.

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
A Política  Nacional  de  Alimentação  e  Nutrição  (PNAN)  integra  os  esforços  do
Estado  Brasileiro,  buscando  respeitar,  proteger,  promover  e  prover  os  direitos
humanos à saúde e à alimentação.

C2
A população brasileira passou por grandes transformações sociais, nas últimas
décadas,  o  que  gerou  mudanças  no  seu  padrão  de  saúde  e  consumo
alimentar. 

C3
O aumento vertiginoso do excesso de peso em todas as camadas da população
aponta para um novo cenário de problemas relacionados à alimentação e nutrição.

C4
A PNAN busca a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis,  a
vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos
relacionados à alimentação e nutrição da população brasileira.

C5

A questão alimentar e nutricional está relacionada com diferentes interesses e
diversos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos, razão pela qual
sua  concepção  ainda  é  assunto  debatido  por  variados  segmentos  da
sociedade, no Brasil e no mundo.

C6

A alimentação e  nutrição estão  presentes na  legislação  recente  do  Estado
Brasileiro, em especial, na Emenda Constitucional n° 64, aprovada em 2010,
que introduziu, no artigo 6° da Constituição Federal, a alimentação com um
direito.

C7
A PNAN  será  analisada,  considerando  seus  princípios  e  diretrizes,  concluindo
sobre suas implicações na consecução das políticas públicas para a melhoria das
condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira.

C8 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%)

Ideias

a. Princípios

C9
A Alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde.
A alimentação expressa as relações sociais, valores e história do indivíduo e dos
grupos populacionais e tem implicações diretas na saúde e na qualidade de vida. 

C10

O respeito à diversidade e à cultura alimentar.
A alimentação  brasileira,  com  suas  particularidades  regionais,  é  a  síntese  do
processo histórico de intercâmbio cultural, entre as matrizes indígena, portuguesa
e  africana  que  se  somam,  por  meio  dos  fluxos  migratórios,  às  influências  de
práticas  e  saberes  alimentares  de  outros  povos  que  compõem  a  diversidade
sociocultural brasileira. 

C11

O fortalecimento da autonomia dos indivíduos.
O  fortalecimento  ou  ampliação  dos  graus  de  autonomia  para  as  escolhas  e
práticas  alimentares  implica,  por  um  lado,  um  aumento  da  capacidade  de
interpretação  e  análise  do  sujeito  sobre  si  e  sobre  o  mundo  e,  por  outro,  a
capacidade de fazer escolhas, governar e produzir a própria vida.

C12

A determinação  social  e  a  natureza  interdisciplinar  e  intersetorial  da
alimentação e nutrição.
O  conhecimento  das  determinações  socioeconômicas  e  culturais  da
alimentação  e  nutrição  dos  indivíduos  e  coletividades  contribui  para  a
construção de formas de acesso a uma alimentação adequada e saudável. 

C13

A segurança alimentar e nutricional com soberania.
A Segurança  Alimentar  e  Nutricional  (SAN)  é  estabelecida  no  Brasil  como  a
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente. A Soberania Alimentar se refere ao direito dos
povos de decidir seu próprio sistema alimentar.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15

Diante  do  exposto,  pode-se  concluir  parcialmente  que  os  princípios  da  PNAN
visam a  orientar  e  a  organizar  o  Sistema Único  de  Saúde,  constituindo-se  no
refúgio  em  que  tal  política  encontra  sustentação  para  racionalizar  a  sua
legitimação, motivando ações e políticas públicas para a melhoria das condições
de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira.

b. Diretrizes

C16

Organização da Atenção Nutricional.
A atenção nutricional compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição
voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de
agravos.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C17

Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. 
Entende-se por alimentação adequada e saudável a prática alimentar apropriada
aos  aspectos  biológicos  e  socioculturais  dos  indivíduos,  bem  como  ao  uso
sustentável do meio ambiente. 

C18

Vigilância Alimentar e Nutricional.
A vigilância alimentar e nutricional consiste na descrição contínua e na predição de
tendências das condições de alimentação e nutrição da população e seus fatores
determinantes. 

C19

Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição.
A PNAN, além de se constituir como uma referência política e normativa para a
realização dos direitos à alimentação e à saúde, representa uma estratégia que
articula  dois  sistemas:  o  Sistema Único  de  Saúde,  seu  lócus  institucional,  e  o
Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), espaço de articulação e
coordenação intersetorial. 

C20

Participação e Controle Social.
O  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  é  marco  da  construção  democrática  e
participativa das políticas públicas no Brasil. Sua legislação definiu mecanismos
para que a participação popular, fundamental para sua constituição, faça parte do
seu  funcionamento  por  meio  da  prática  do  controle  social  nos  Conselhos  e
Conferências de Saúde nas três esferas de governo.

C21

Qualificação da Força de Trabalho.
É  imprescindível  a  qualificação  dos  profissionais  em  consonância  com  as
necessidades de saúde, alimentação e nutrição da população, sendo estratégico
considerar  o  processo  de  trabalho  em  saúde  como  eixo  estruturante  para  a
organização da formação da força de trabalho.

C22

Controle e Regulação dos Alimentos.
O planejamento das ações que garantam a inocuidade e a qualidade nutricional
dos  alimentos,  controlando e  prevenindo  riscos  à  saúde,  se  faz  presente  na
agenda  da promoção da  alimentação  adequada  e  saudável  e  da  proteção  à
saúde. 

C23

Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição.
O  desenvolvimento  do  conhecimento  e  o  apoio  à  pesquisa,  à  inovação  e  à
tecnologia, no campo da alimentação e nutrição em saúde coletiva, possibilitam a
geração de evidências e instrumentos necessários para implementação da PNAN. 

C24

Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional.
A SAN consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a
outras  necessidades  essenciais,  tendo  como  base:  práticas  alimentares
promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental,
cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C26

Conclui-se, parcialmente, que as diretrizes da PNAN representam as linhas que
definem  e  regulam o  caminho  a  ser  seguido  na  definição  das  ações  estatais,
direcionando a condução das políticas públicas para a melhoria das condições de
alimentação, nutrição e saúde da população brasileira.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C27
A PNAN apresenta-se  como  um importante  conjunto  de  políticas  públicas,
visando a promoção dos direitos humanos à saúde e à alimentação.

C28
Em síntese, a PNAN mostra-se como uma importante ferramenta de proteção
e promoção dos  direitos  humanos  à  saúde  e  à  alimentação da  população
brasileira.

C29 A destinação de recursos públicos. 

C30
O  apoio  a  articulação  de  Instituições,  em  parceria  com  as  Secretarias
Estaduais,  Municipais  e  do  Distrito  Federal  de  Saúde,  para  a  capacitação
permanente dos profissionais de saúde.

C31
O respeito a diversidade cultural das comunidades de modo que elas tenham
autonomia para produzir e consumir seus alimentos.

C32
O estabelecimento de parcerias com organismos internacionais, organizações
governamentais e não governamentais e com o setor privado.

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)



4

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas
de modo a respeitar a ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 
 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico ou
contraditório devido à inexistência de articulação de ideias
e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora  fragmentado, com  má  articulação de  ideias.  Há
contradições que não dificultam a compreensão, coerência e
lógica  global,  mas  registram dificuldade  de  compreensão
localizada.
A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e sem
contradições,  no  qual  todas  as  ideias  apresentadas são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a
limpidez  do  pensamento, facilita  a pronta
percepção e jamais obriga o leitor a retornar
para entender melhor alguma parte. 

B1:  Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro,  de  fácil  entendimento  do
leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do  pensamento.  O  bom texto vai
direto ao ponto, desenvolve-se de maneira sóbria
e retilínea e evita  divagações  inúteis,  muitas
vezes propositais (expediente infantil, usado para
aumentar o texto sem lhe conferir  qualidade).  O
exagero  da  objetividade  leva  ao  laconismo,
comprometendo a  clareza, ou redundando em
omissão de conteúdo. 

C1: É pouco  objetivo,  vago  e  com divagações  inúteis  na
(quase) totalidade do texto.
C2:  É  parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na exposição
das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,

preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância total dos elementos que efetuam a coesão
dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4: Emprego correto e diversificado dos elementos coesivos,
gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.

E3: Concordância.

E4: Regência.

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

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar  a  atual  condição  da  educação  superior  no  Brasil, destacando os  programas  e  as  ações
governamentais,  sobretudo  na  área  da  Pesquisa  e  Desenvolvimento,  adotados  pelo  governo  vigente  para  o
desenvolvimento 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.
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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 A Educação Superior no Brasil está diante de uma nova conjuntura de modificações.

C2
O Brasil  é  um país  em  desenvolvimento  com  dimensões  continentais.  Potência
regional, possui diversidade cultural e realidades socioeconômicas distintas. 

C3
O Censo da Educação Superior é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de
Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

C4
O Governo Federal diagnosticou que o Brasil precisa aumentar substancialmente as
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I).

C5

O  Estado  brasileiro  é  o  principal  responsável  pelos  dispêndios  nacionais  em
Pesquisa  e  Desenvolvimento  (P&D),  enquanto  nos  países  líderes  em
desenvolvimento  tecnológico  os  dispêndios  empresariais  superam  largamente  os
dispêndios públicos. 

C6
No Brasil,  a educação superior é ofertada nas modalidades presencial,  Ensino a
Distância (EaD) e  semipresencial,  na qual  parte  das disciplinas são cursadas de
modo presencial e as demais a distância. 

C7
A  seguir  será  apresentada a  atual  condição  da  educação  superior  no  Brasil,
destacando os programas e as ações governamentais,  sobretudo na área da P&D
adotados pelo governo vigente para o desenvolvimento do País. 

C8 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

C9
Elevado número de Instituições de Ensino Superior (IES). Destaque  para
ações governamentais a fim de premiar projetos inovadores em  P&D.

C10
Baixo número de matrículas na graduação.  Se comparada a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

C11
Predomínio  de  faculdades  particulares.  Representam,  aproximadamente,
80% do total de IES. 

C12
Aumento da evasão escolar. Destaque para o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e  Expansão das  Universidades Federais  (Reuni),  que busca
ampliar o acesso e a permanência na educação superior. 

C13
Universidades são as IES com mais matrículas. Destaque para o programa
“Ciência  é  10”, articulando  as  universidades  públicas  com  os  governos
municipais, estaduais e federal.

C14
Aumento  da  proporção  do  EaD. O  empreendimento  já  corresponde  a
aproximadamente 20% dos cursos de graduação.

C15
Predomínio de cursos noturnos. A maioria dos alunos estuda à noite e exerce
suas atividades profissionais durante o dia.

C16 Predomínio de mulheres nos IES. Trata-se de um fenômeno mundial, que vem
sendo constatado na última década no Brasil.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C17
Baixa  valorização  das  carreiras  relacionadas  ao  magistério, o  que  se
explica pela baixa remuneração dos professores.

C18
Baixa  valorização  das  carreiras  relacionadas  à  Ciência  e  Tecnologia.
Destaque para  o  novo  Plano  de  Ação  para  a  Promoção  da  Inovação
Tecnológica.

C19
Integração deficiente  entre  Universidades  e  empresas. Destaque para  a
autorização  do naming  rights (ter  o  nome  de  empresas/patrocinadores  e
patronos na instituição) nos campi e em edifícios. 

C20
Baixa  captação  de  recursos  privados,  demandando  estímulo  ao
compartilhamento de conhecimento e experiências entre eles. 

C21
Número reduzido de pesquisas nas áreas das ciências exatas. Destaque
para o Programa “Future-se”, visando, dentre outros objetivos, a captação de
recursos para desenvolvimento de pesquisas.

C22
Integração escola e empresa. Ambiente de negócios pouco favorável à criação
e consolidação de startups, ou seja, de empresas com base tecnológica. 

C23
Infraestrutura deficiente. Poucos laboratórios de ciências, física, robótica, sala
de computadores, música e quadras de esporte.  Destaque para o programa
Educação em Prática.

C24
Baixa  qualidade  do  ensino  superior.  Vide  as  áreas  de  engenharia  e  em
atividades P&D. Destaque para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) avaliando os cursos.

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas
de modo a respeitar a ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico
ou contraditório devido à inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e
compreensível, embora fragmentado, com má articulação
de  ideias.  Há  contradições  que não dificultam  a
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas  registram
dificuldade de compreensão localizada.
A3:  Desenvolvimento compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições, no qual todas as ideias apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a
limpidez  do  pensamento, facilita  a pronta
percepção e jamais obriga o leitor a retornar
para entender melhor alguma parte. 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da
comunicação do pensamento.  O  bom texto
vai  direto  ao ponto,  desenvolve-se de
maneira sóbria e retilínea e evita divagações
inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil, usado para aumentar o texto sem lhe
conferir qualidade). O exagero da objetividade
leva ao laconismo, comprometendo a clareza,
ou redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto.
C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam a
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.
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(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.
 E3: Concordância.
 E4: Regência.

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

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo,
de maneira a orientar o estudo do aluno no PEP.

A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem,
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno
para que realize uma prova equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de

acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/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


