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

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Analisar os  Estados  Unidos  da  América  (EUA)  e  a  República  Popular  da  China  (RPC),  na  expressão
econômica,  destacando aspectos da disputa comercial entre essas duas potências,  concluindo sobre os desafios
enfrentados pela RPC para se tornar a maior economia mundial no século XXI.

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.

M12
Elaboração das ideias

do destaque

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

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M14

Elaboração da
síntese coerente com

as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.

Parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M16

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução
ou no desenvolvimento.

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte
na introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, menos da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento

 Ideias sem suporte.

M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.

 MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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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
Os Estados Unidos da América (EUA) e a República Popular da China (RPC): as
duas maiores potências econômicas mundiais.

C2
Os EUA e a  RPC:  países  de  grande extensão  territorial  e  posição  geográfica
relevante em relação aos respectivos entornos regionais. 

C3
A China chama a si mesma de Zhongguo, o “Império do Meio” ou “País Central”,
possui  uma  cultura  milenar  com  ciclos  de  aproximação  e  distanciamento  do
Ocidente.

C4
A hegemonia econômica norte-americana foi construída ao longo do século XX: a
força  do  dólar,  instituições como o Fundo  Monetário  Internacional  (FMI)  e  a
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

C5

A seguir, serão analisados os EUA e a RPC, na expressão econômica, destacando
aspectos da disputa comercial entre essas duas potências,  concluindo sobre os
desafios enfrentados pela RPC para se tornar a maior economia mundial no século
XXI.

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  
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Econômica dos EUA

C7
Deficit comercial, fruto das importações de insumos energéticos, commoditties e
produtos com alta valor agregado.  Destaque para a restrição de comércio com a
gigante de tecnologia chinesa Huawei. 

C8
Maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, aproximadamente 40% maior do
que a segunda maior economia do mundo, a chinesa.

C9
Sistemas  de  transporte  densos  e  eficazes com  modais  integrando  todo  o
território, sobretudo as grandes aglomerações e os grandes centros econômicos
do país. 

C10
Grande  capacidade  industrial para  produzir  mercadorias  com  alto  valor
agregado, contribuindo para a competitividade do setor secundário. Destaque para
o aumento de incentivos fiscais.

C11
Matriz de empresas transnacionais com marcas globalizadas, influenciando a
economia  mundial.  Destaque para  a  força  comercial  das  empresas  norte-
americanas na economia globalizada.

C12
Setor industrial competitivo, com grandes regiões industriais como o “Sun Belt”
na Costa Oeste e o “Manufacturing Belt”.

C13
Qualificação e especialização da força de trabalho. Destaque para a capacidade
de inovação nos EUA.

C14
Diversidade de recursos naturais, possuindo grandes reservas de carvão e de
ferro; de petróleo e shale gas.

C15
Grande mercado consumidor,  com a existência de uma grande classe média,
destacando a capacidade de gerar riqueza no mercado interno.

C16
Valorização do American way of life (modo de vida americano)  como modelo
de vida produtiva e fundada no consumo em massa de bens e serviços.

C17
Valorização da cultura do “Self Made Man” (empreendedorismo) o conceito de
que  o  indivíduo  pode  crescer  e  prosperar  em  uma  sociedade  de  base
meritocrática, diminuindo o papel do Estado na economia.

C18
Alta capacidade de inovação,  valorização da pesquisa e do ensino visando o
desenvolvimento de novas tecnologias. 

C19 Outras ideias julgadas pertinentes. 
Conclusão Parcial

C20
Os EUA são  uma economia muito competitiva e inovadora, gerando constantes
desafios para a RPC.
b. Expressão Econômica da China

C21
Belt and Road Initiative (Nova Rota da Seda) ampliando a globalização de sua
economia.  Destaque para o escoamento de produtos chineses pelo Mar Arábico
através do Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), rivalizando com os EUA.

C22
Segundo maior PIB do mundo, em constante expansão desde os anos 1980,
impulsionando o crescimento da economia.

C23

Matriz  energética não-renovável.  O carvão  mineral  e  o  petróleo,  juntos,  são
responsáveis por metade da oferta de energia.  Destaque para a disputa chinesa
com os EUA no mar do Sul da China a fim de estabelecer novas rotas para a
logística de energia.

C24
Zonas  Econômicas  Especiais  (ZEEs)  concentradas  na  porção  leste  do
território.  Constituem-se  em plataformas  de  exportação  impulsionando
globalmente a economia chinesa.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C25
Desigualdade regional onde a China periférica é constituída pelas províncias da
Mongólia interior, do Sinkiang e do Tibete com economia centrada na agricultura
tradicional.

C26
China é a maior receptora de investimentos estrangeiros do mundo, grande
parte oriunda dos EUA, Japão e União Europeia (UE).

C27
Grande mercado consumidor  interno,  com o crescimento da classe média e
potencial de expansão.

C28 Mão de obra: os baixos custos atraindo investimentos privados externos.

C29
Altos  investimentos  públicos  em  ciência  e  tecnologia,  destaque para o
investimento  em  bens  de  alta  tecnologia  como  equipamentos  de
telecomunicações, computadores e componentes eletrônicos ganhem destaque.

C30
Aumento das exportações chinesas  para o  mercado  internacional. Destaque
para  os EUA subirem de 10% para 25% a tarifa de importação sobre produtos
chineses (cereais, químicos, combustíveis e materiais de construção).

C31
Protecionismo de mercado. Destaque para produtos agrícolas americanos foram
os mais afetados pela alta nas tarifas impostas pela China, principalmente soja,
amêndoas, maçãs, laranjas e carnes. 

C32
Ética confuciana no planejamento econômico, segundo a qual a coletividade e
não  o  indivíduo  é  a  medida  de  todas  as  coisas,  influenciando  na  maior
centralização do Estado no planejamento econômico.

Conclusão Parcial

C33
A RPC possui acelerado ritmo de crescimento, mas precisa superar desafios para
se tornar a maior economia mundial no século XXI. 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C34
Os EUA e a RPC ampliam áreas de influência e disputam espaço econômico
no mundo globalizado.

C35
Os  EUA  e  a  RPC  são  economias  que  rivalizam  em  dinamismo  e
competitividade, mas que apresentam alcances diferenciados.

C36
Diminuição das desigualdades regionais entre o Leste e o Oeste, aumentando
o desenvolvimento econômico das áreas situadas no interior.

C37

Ampliação de rotas comerciais vantajosas. Elas terão de passar pelo mar do
Sul da China, estreito de Malaca e Mar do Japão, áreas com forte influência
dos EUA e do Japão.

C38
Ampliação  da  oferta  de  alimentos  para  o  mercado  consumidor  interno,
fortalecendo sua segurança alimentar.

C39 Expansão da classe média/mercado consumidor, aumentado o PIB.

C40
Ampliação da oferta de energia,  principalmente usando fontes renováveis e
com isso diminuir os impactos da poluição ao meio ambiente.

C41 Aumento do valor agregado dos produtos na pauta de exportações.

C42
Por  fim,  concluir  e  apontar  para  uma possível  solução  chinesa  na disputa
hegemônica com os EUA.

C43  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.
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(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.

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)
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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 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.

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)
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  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)

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.
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