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PEP 2020 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar as condições econômicas e psicossociais da população brasileira na Região Norte, concluindo sobre

ações estratégicas governamentais necessárias para melhoria do estado sanitário dessa região.

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

Introdução
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
A Região Norte é a maior região em extensão territorial do Brasil e vem sendo
acometida  por  graves  problemas  econômicos  e  psicossociais  para  sua
população.

C2

A Região, dentre outros aspectos, é constituída por sete Estados: Acre, Amapá,
Amazonas,  Pará,  Rondônia,  Roraima  e  Tocantins,  correspondendo a  45% do
território  nacional.  Porém,  é  a  segunda  menos  populosa  do  País,  com  uma
densidade demográfica 4,7 hab/km2. A a maior parte da população se concentra
em áreas urbanas, o que faz surgir vazios demográficos em áreas rurais. 

C3

Para amenizar  os  contrastes e problemas da região,  bem como minimizar  os
impactos  no  estado  sanitário  da  população,  o  governo  adota  medidas
estratégicas  nos  campos  da  saúde,  com  o  Programa  de  Valorização  do
Profissional da Atenção Básica (PROVAB), da educação, com o Programa Escola
Acessível, e da urbanização, com o Plano Diretor, dentre outros. 

C4
A  seguir,  serão  analisadas  as  condições  econômicas  e  psicossociais  da
população  brasileira  na  Região  Norte,  concluindo  sobre  ações  estratégicas
governamentais necessárias para melhoria do estado sanitário dessa região.

C5 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%)

Algumas
Ideias

a. Condições Econômicas

C6

Grau de urbanização – O processo de urbanização desordenado e acelerado,
que ocasiona diversos problemas para a população, como poluição, ocupação
irregular  do solo, destinação inadequada dos resíduos sólidos e desigualdade
social, demanda planos governamentais para melhoria da qualidade de vida na
região.

C7

Extrativismo  –  A  maioria  da  população  está  vinculada  à  atividade  de
extrativismo (látex, açaí, madeira, castanha etc) e de mineração (minério de ferro
e  manganês),  concentrando  alguns  dos  mais  preocupantes  indicadores  de
pobreza, principalmente na Região Amazônica.

C8
Turismo – Por ser uma região pouco habitada e de ocupação mais tardia, o
ecossistema regional  encontra-se  preservado,  o  que  propicia  atividades  de
ecoturismo, que contribuem economicamente para região.

C9
Mão de obra  – A baixa escolaridade, influenciada pelas condições financeiras
precárias,  apresenta  maior  risco  à  mão  de  obra  não  especializada,  com alto
índice de desemprego e de empregos informais, com baixos salários.

C10

Transportes e rodovias – A extensão territorial, os imensos vazios demográficos
e a reduzida rede de transporte terrestre dificultam a circulação da população em
algumas  regiões,  que  fica  limitada  à  utilização  dos  rios,  com  sistema  de
navegação precário.

C11

Indústria  – Existem algumas poucas indústrias de beneficiamento de produtos
agrícolas  e  de  extrativismo,  com  exceção  de  Manaus,  onde  a  isenção  de
impostos,  administrada  pela Superintendência  da  Zona  Franca  de  Manaus
(SUFRAMA) mantém mais de 600 indústrias nos segmentos de eletroeletrônicos.

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C13

As  condições  econômicas  da  Região  Norte  indicam  que  é  uma  área  com
acentuados  problemas  relacionados  à  desigualdade  social,  que  impactam na
qualidade do estado sanitário da população. Tal problema demanda ao Estado
um conjunto de ações estratégicas visando à melhoria das condições sanitárias
da região.

b. Condições Psicossociais

C14
Expectativa de vida – A região possui expectativa média de vida de 71 anos, a
menor do país, fato que está relacionado à pobreza, à fome e à falta assistência
médica básica.

C15

Saneamento básico – Apenas 3,5% dos domicílios de 13% dos municípios da
região têm acesso à rede coletora de esgoto, o que caracteriza um significativo
deficit  de  saneamento  ambiental  nas  residências  e  na  distribuição  de  água
potável na região.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Algumas
Ideias

C16
Índice de desenvolvimento humano (IDH)  – O IDH da região é 0,68, o que
indica uma desigualdade na distribuição de renda, refletida na baixa a qualidade
de vida da população.

C17

Carência  de  profissionais  de  saúde  –  Pesquisa  do  Instituto  de  Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) registra que apenas 4% dos profissionais de saúde
brasileiros são registrados nos respectivos conselhos de classe na Região Norte,
que, com cerca de 1 médico para 1000 habitantes, a maior parte concentrada
nas capitais dos estados, demanda programas de governo para a melhoria do
atendimento de sua população.

C18

Taxa de mortalidade infantil  – A taxa de mortalidade infantil  é  elevada,  em
decorrência de diversos fatores, como ausência de saneamento básico em várias
regiões,  insuficiente  acesso  às  consultas  de  pré-natal  durante  a  gravidez,
atendimento hospitalar precário ao recém-nascido e dificuldade para obtenção de
boa alimentação para a primeira infância.

C19

Desigualdade social  – A desigualdade social na Região Norte é caracterizada
nos diversos povos que habitam a região, como as comunidades indígenas, de
ribeirinhos e de quilombolas, os quais dispõem de escasso acesso à educação
sanitária, quanto à atenção básica em saúde.

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C21

Pode-se  concluir  parcialmente  que  as  condições  psicossociais  da  região
demonstram baixa  qualidade de vida  e  de  saúde da população,  o  que torna
necessária  a  adoção  de  ações  governamentais  estratégicas  alinhadas  para
desenvolver o estado sanitário de qualidade. 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C22
As condições econômicas e psicossociais da Região Norte são desfavoráveis e
expressam um estado sanitário precário.

C23
Em síntese, os acentuados problemas econômicos e psicossociais são fruto da
incipiente  infraestrutura  produtiva  e  da  desigualdade  que,  somados  à  baixa
qualidade de vida e saúde, impactam nas condições sanitárias.

C24
Uma ação estratégica importante do governo é o Plano Diretor das cidades, que
evita uma urbanização desordenada e promove o desenvolvimento sustentável, a
preservação de rios, o saneamento e o acesso a redes de transportes eficientes.

C25
Outra ação é a implementação de programas de governo, como o PROVAB, que
estimula a formação do médico para a real necessidade da população brasileira,
e leva o profissional para localidades com maior carência.

C26

A implementação de programas de governo como o Programa Escola Acessível,
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério de
Educação e  Cultura  (MEC),  promove a  adequação  de  escolas  a  alunos  com
deficiência  e  facilita  o  acesso destes  à educação sanitária,  o  que reflete  em
benefícios para toda a população.

C27

Por fim, na Região Norte, as baixas condições de vida e de saúde da população
demandam  ações  governamentais  que  envolvam  políticas  públicas  alinhadas
com os objetivos de erradicação da pobreza, desenvolvimento da saúde e bem-
estar, educação de qualidade, água potável e saneamento básico.

C28  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.
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(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  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar o atual cenário da produção agropecuária na Amazônia Legal,  destacando as ações do Governo

Federal vigente na promoção do desenvolvimento sustentável dessa região.

 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.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  

Identificação do
objeto correto

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 produção  agropecuária  é  uma atividade  desenvolvida  no  espaço  rural,  em
áreas que se encontram ocupadas pelo setor primário da economia, no qual se
destacam a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas.

C2

A Amazônia Legal, que  corresponde à totalidade dos estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado
do Maranhão, representa 59% do território brasileiro. Foi instituída para melhor
planejar o desenvolvimento social e econômico da região amazônica. 

C3
A Amazônia Legal, nas últimas décadas, experimentou um acelerado processo
de integração com a economia nacional, com inovações para a  agropecuária e
aliada à pesquisa nacional, ampliando rapidamente sua fronteira agrícola.

C4

Segundo a "World Wide Fund For Nature" (WWF-Brasil) a definição mais aceita
para  desenvolvimento  sustentável  é  o  “desenvolvimento  capaz  de  suprir  as
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações”. 

C5

A  agropecuária  brasileira  tem  se  pautado  ao  longo  dos  anos  pela
sustentabilidade em toda cadeia  produtiva e pela  qualidade e segurança dos
alimentos.  Na  Amazônia  Legal,  os  exportadores  seguem  compromissos  de
conduta contra o desmatamento ilegal. 

C6

O governo federal, por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) participa ativamente na elaboração e execução de várias políticas
de governo para a construção de uma agropecuária ainda mais sustentável no
Brasil. 

C7
A seguir, será apresentado o atual cenário da produção agropecuária na Amazônia
Legal, destacando as ações do governo federal na promoção do desenvolvimento
sustentável dessa região.

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
Produção de soja – O território da Amazônia Legal abriga aproximadamente um
terço de toda a área da oleaginosa, concentrada nos Estados de Mato Grosso,
Tocantins, Maranhão, Pará, Roraima e Rondônia. 

C10

Efeitos do plantio –  A soja provoca o desmatamento ocasionando a perda da
biodiversidade e o desequilíbrio  ambiental. Como  destaque, o governo federal
instituiu  o  Projeto  Inovação  nas  Cadeias  Produtivas  da  Agropecuária  para  a
Conservação  Florestal  na  Amazônia  Legal,  com  o  objetivo  de  aumentar  a
produtividade  e  o  uso  sustentável  dos  recursos  naturais  e  conservação  da
floresta amazônica. 

C11

Produção de carne –  O rebanho bovino na Amazônia Legal  encontra-se em
expansão  e  com maior  participação  no  rebanho  nacional. O principal  estado
criador de animais é o Mato Grosso, representando 35% da criação em toda a
Amazônia Legal. 

C12

Criação de gado – A criação de gado provoca o desmatamento para usar o solo
para  as  pastagens,  ocasionando a  perda da  biodiversidade e  o  desequilíbrio
ambiental.  Como  destaque, o governo federal instituiu o Projeto Inovação nas
Cadeias Produtivas da Agropecuária para a Conservação Florestal na Amazônia
Legal,  com o  objetivo  de  aumentar  a  produtividade  e  o  uso  sustentável  dos
recursos naturais e conservação da floresta amazônica. 

C13

Produção de café – A produção de café no Amazonas está em ascensão. Um
relatório de monitoramento divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)
divulgou que a produção total de café no estado de Rondônia na safra 2018 foi
calculada  em  1,98  milhão  de  sacas  de  60  kg.  Também  produzem  café  na
Amazônia Legal: Pará, Amazonas, e Acre. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
Ideias

C14

Produção  de  arroz  –  A  produção  de  arroz  vem  apresentando  tendência
decrescente para os principais estados produtores (Maranhão, Tocantins e Mato
Grosso),  sendo  que  no  Pará,  reduzida  a  um  terço  com  relação  ao  pico  já
atingido. A produção de arroz “no toco” é indicadora de desmatamento. 

C15

Incentivos  fiscais  –  A Superintendência  do  Desenvolvimento  da  Amazônia
(SUDAM)  desenvolve  ações  para  atrair  e  manter  investimentos  na  Amazônia
Legal.  Destaca-se que,  com os incentivos  fiscais,  é  possível  reduzir  a  carga
tributária,  tornando a  região  mais  competitiva,  dinamizando  o  crescimento  da
região com benefícios não só econômicos, como sociais. 

C16

Concessão de terras – A regularização das terras públicas na Amazônia Legal
por parte do governo federal é benéfica para pequenos agricultores na região
amazônica. Destaque para o programa Terra Legal de 2009. Em junho de 2017,
o programa havia concedido cerca de 13,4 milhões de hectares, diminuindo a
probabilidade de desmatamento e queimadas. 

C17

Infraestrutura – Os incentivos promovidos pelo governo federal para melhorar a
infraestrutura  de  transportes  e  de  energia  da  região  Norte,  gerou  uma
movimentação  nos  investimentos  das  multinacionais,  buscando  localizações
privilegiadas  e  redesenhando  o  sistema de  circulação  de  “commodities”  para
exportação. 

C18

Tecnologias  para  um  desenvolvimento  sustentável  –  Destaque  para  o
“TerraClass”,  projeto  executado  por  meio  de  parceria  entre  a  EMBRAPA e o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), mapeia o uso e a cobertura
das  áreas  desflorestadas  da  Amazônia.  Qualifica  as  áreas  mapeadas,
contabilizando o desmate na Amazônia Legal, com base em imagens de satélites
e de trabalho de campo para garantir o desenvolvimento sustentável.

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)

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


