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PEP 2020 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  as implicações do aumento da expectativa de vida da população brasileira, para o Sistema Único de

Saúde (SUS), nas áreas assistencial e administrativo-financeira, concluindo sobre seus impactos nos custos de Saúde do

Brasil.

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 expectativa de vida é o número aproximado de anos que um grupo de indivíduos
nascidos no mesmo ano irá viver, se mantidas as mesmas condições desde o seu
nascimento.

C2

A população brasileira envelhece de forma rápida e intensa. Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa brasileira
é composta por 29.374 milhões de pessoas, totalizando 14,3%. Santa Catarina é
o estado com a maior  expectativa de vida (79,7 anos)  e o Maranhão com a
menor (71,1 anos).  No País, a média de esperança de vida é de 76,3 anos,
sendo um indicador de boa qualidade de vida para o Brasil.

C3
O perfil epidemiológico da população idosa é caracterizado pela tripla carga de
doenças, com forte predomínio das condições crônicas, impactando nos custos
do Sistema Único de Saúde (SUS).

C4
O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mun-
do, abrangendo desde o atendimento primário até o atendimento quaternário, ga-
rantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população brasileira.

C5
A seguir, será analisado o impacto do  aumento da expectativa de vida para o SUS
nas áreas assistencial e administrativo-financeira, concluindo sobre seus impactos
nos custos de saúde do Brasil.

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. Área assistencial

C7

Programas de atenção à saúde básica – porta de entrada para o SUS, são os
cuidados primários à saúde, que devem considerar as especificidades desses grupos
com uma avaliação multidimensional da pessoa idosa. Porém, ocorre uma carência
de  médicos  geriatras  e  da  saúde  da  família,  o  que  impacta  na  qualidade  do
atendimento primário do SUS.

C8
Programas de  atenção ao idoso –  permite  conhecer  as  vulnerabilidades  desse
grupo populacional, com orientações de medidas educativas, além de  orientações
sobre os direitos da terceira idade, contribuindo para a sua inclusão.

C9

Criação do programa de Farmácia Popular – a Farmácia Popular do Brasil é um
programa do Governo Federal que busca ampliar o acesso da população aos medi-
camentos considerados essenciais, que são disponibilizados a um baixo custo. Po-
rém, ocorre a falta de determinados medicamentos, impactando no controle de doen-
ças e, consequentemente, provocando agravamento das mesmas, podendo levar à
hospitalização, o que impactará negativamente no custo de saúde.

C10

Campanhas de vacinação para idosos – para aumentar a expectativa de vida, o
SUS elaborou um calendário de vacinação com oito tipos de vacinas, importantes
para fornecer a imunidade necessária ao combate e prevenção de infecções. Porém,
algumas vacinas não são fornecidas pelo SUS e outras têm uma distribuição irregular
pelos postos de saúde, o que não garante a cobertura vacinal necessária ao idoso.
Consequentemente, evoluindo com sintomas infecciosos, provocando hospitalização
e gerando aumento gastos para saúde.

C11

Programas sociais para a terceira idade – postos de saúde oferecem, aos grupos
portadores  de  doenças  crônicas,  atividades  sociais  de  caminhadas  ao  ar  livre  e
orientação de alimentação saudável, incluindo assim o idoso num contexto social e
diminuindo o impacto com custos do tratamento.

C12

Agentes comunitários – pessoas treinadas para prevenção de doenças e promoção
da  saúde,  atuando  em  domicílios  ou  junto  às  comunidades,  por  meio  de  ações
educativas  em  saúde,  em  conformidade  com  os  princípios  e  diretrizes  do  SUS.
Porém, alguns agentes não conseguem atuar eficazmente, devido à dificuldade de
trabalhar em determinadas comunidades.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C14

Pode-se  concluir,  parcialmente,  que  o  cuidado  à  Saúde  da  Pessoa  Idosa
apresenta características peculiares, que envolvem do tratamento primário ao
quartenário, com distribuição de medicamentos, vacinação e a socialização do
idoso. Há falta, em algumas áreas, de profissionais habilitados, medicamentos
e vacinas, gerando o agravamento das doenças e impactando negativamente
nos custos da saúde.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

b. Área administrativo-financeira

C15
Investimento  em  saneamento  básico –  para  a  promoção  da  saúde,  é
necessário que o idoso viva em ambientes providos de saneamento básico,
para evitar zoonoses.

C16

Investimento  em  auditoria  médica –  a  auditoria  realiza  uma  avaliação  da
adequação e do custo dos serviços médicos prestados por entidades públicas ou
privadas. O órgão responsável é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(DENASUS), com a finalidade de otimizar a gestão de recursos da saúde.

C17
Investimento tecnológico – com o avanço tecnológico da saúde, o SUS tem
investido em equipamentos de ponta para disgnóstico e tratamento, impactando
nos gastos do sistema.

C18

Inflação médica – apura a variação dos preços no setor de saúde que, em 2019,
foi  de  17%,  taxa  cinco  vezes  maior  que o  Índice  de  Preços  ao  Consumidor
(IPCA). Com uma inflação elevada, a compra de equipamentos e insumos para
saúde geram gastos impactantes no sistema de saúde.

C19
Medicação de alto custo – os idosos apresentam tripla carga de doenças, além
ser mais comum para faixa etária as neoplasias, que exigem medicações de alto
custo, impactando numa elevação dos gastos. 

C20

Investimento  em  educação –  educação  em  saúde  é  entendida  como  um
processo  de  construção  de  conhecimento,  sendo  necessário  o  entendimento
sobre  sua  doença,  complicações  para  controle  e  prevenção.  O  SUS  utiliza
campanhas  veiculadas  pela  mídia  e  programas  sociais  para  esclarecer  a
população,  podendo  gerar  impacto  positivo  na  diminuição  de  gastos  com
tratamento.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C22
Pode-se concluir, parcialmente, que são necessários investimentos financeiros e 
tecnológicos, além promoção da educação, para melhorar a expectativa de vida, 
e a necessidade de uma auditoria eficiente para controlar os custos do SUS.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C23
As condições para melhoria da expectativa de vida incluem medidas não apenas
de controle das doenças crônicas, mas também de ações sociais de reintegração
do idoso à sociedade.

C24
Em  síntese,  o  aumento  da  expectativa  de  vida  da  população  brasileira  gera
reflexos para o  SUS, pois  necessita um aumento de investimentos nas áreas da
saúde e assistência social para uma melhor qualidade de vida do idoso.

C25
O Brasil, por meio dos Programas implantados pelo SUS, gerou uma expectativa
de vida de 76,3 anos, demostrando um aumento no ápice da Pirâmide Etária,
com características semelhantes de um país desenvolvido.

C26

Por fim, conclui-se que o aumento da expectativa de vida no Brasil reflete uma
melhora  da  qualidade  de  vida  da  população  brasileira,  sendo  necessários
investimentos crescentes que impactam significativamente nos custos de saúde
do Brasil. 

C27 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  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

“Os gastos com transporte representam uma grande parte das despesas de logística na maioria das empresas. Para que os custos ao
consumidor final e às companhias sejam mais justos, uma melhor estratégia para garantir que a mercadoria chegue ao destino final em
plenas condições e na hora combinada é essencial. Com essa proposta, o transporte multimodal surge como uma alternativa para que as
empresas tenham uma melhor atuação e prestação de serviço. Mas para que a proposta de um contrato de transporte com a utilização de
dois modais diferentes seja feito, melhorando o desempenho do setor, é preciso que o Brasil melhore a sua infraestrutura, onde, segundo o
Plano CNT de Transporte e Logística, da Confederação Nacional do Transporte, o Brasil precisaria investir R$ 1,7 trilhão em transportes.”
(Fonte: Matheus Jatobá, site folhape.com.br, acesso em 09/12/2019).

Caracterizar a atual situação da infraestrutura de transporte no Brasil, destacando os fatores que comprometem a

competitividade dos produtos nacionais de exportação junto aos principais blocos internacionais de poder.

 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

caracterização das ideias ou
somente caracterização).

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

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  infraestrutura  de  transportes  do  Brasil  é  uma  condicionante  para  o
desenvolvimento  econômico  nacional,  sendo  responsável  pela  circulação  de
pessoas e mercadorias.

C2
O  extenso  território  brasileiro  possui  variadas  características  fisiográficas  e
regionais  que  demandam  capilaridade  e  multimodalidade  do  sistema  de
transportes nacional. 

C3
As  exportações  dos  produtos  brasileiros  dependem  das  infraestruturas  de
transportes e logística, que interferem diretamente no valor final dos produtos e
na sua competitividade internacional. 

C4

A exportação é potencializada quando realizada com  blocos internacionais  de
poder, que são conglomerados de países que objetivam dinamizar e intensificar a
prática do comércio exterior pela integração econômica de seus constituintes, em
um mundo globalizado.

C5
Os sistemas de transporte apresentam-se nas seguintes modalidades: terrestre
(rodoviário, ferroviário, metroviário etc), aquaviário (fluvial, marítimo etc), aéreo e
dutoviário (gasoduto, oleoduto etc).

C6

Os diferentes  níveis  de  desenvolvimento  dos  diversos  modais,  suas  falta  de
integração e discrepâncias a nível regional tornam a utilização da infraestrutura
de transportes nacional onerosa, lenta, insegura e burocraticamente complexa,
elevando o Custo Brasil.

C7
A seguir,  será caracterizada a atual situação da infraestrutura de transporte no
Brasil,  enfatizando-se os principais  fatores comprometedores da competitividade
dos produtos nacionais de exportação junto aos blocos internacionais de poder.

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

a. Modal rodoviário

C9
1) Participação:
O modal corresponde a 55,6% da carga transportada e a 94,0% dos passageiros
no País.

C10

2) Vantagens:
-  O  caminhão  possui  maior  flexibilidade  e  facilidade  de  acesso  a  diversas
localizações.
- O caminhão pode entregar a mercadoria porta a porta.

C11
3) Limitações:
- Grande consumo de combustível oriundo do petróleo.
- É antieconômico no transporte de cargas além de 400 kg.

C12

4) Panorama atual:
-  Os  subsistemas/malhas  (principalmente  as  estradas  rurais  ou  vicinais)
degradaram-se  e  geraram  um  consumo  de  combustível  mais  elevado,
aumentando o custo operacional, o frete, o número de acidentes e o tempo de
viagem.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C13

5) Destaques:
- Todos os corredores da exportação brasileira apresentam o modal rodoviário
como o principal no escoamento de produtos para os blocos internacionais de
poder.  Tal  fato  é  mais  contundente  na  logística  de  exportação  para  o
MERCOSUL.
-  A conclusão da BR-163 permitirá  o escoamento  de  produtos,  sobretudo os
agrícolas do Centro-Oeste, para o mercado externo, reduzindo o Custo Brasil.
b. Modal ferroviário

C14
1) Participação:
O modal corresponde a 22,4% da carga transportada e a 2,7% (ferroviário)  e
0,6% (metroviário) dos passageiros no Brasil.

C15

2) Vantagens:
- Grande capacidade no transporte de cargas e passageiros. 
-  Possui  flexibilidade  energética  (vapor,  diesel  e  eletricidade)  e  longa
durabilidade.

C16

3) Limitações:
- Os custos operacionais e para a sua implantação são mais onerosos do que o
rodoviário.
- As diferenças das bitolas nas ferrovias dificultam a integração do modal.

C17
4) Panorama atual: 
- Empenho governamental na recuperação de ferrovias e implantação de outras,
a fim de mitigar a baixa densidade de tráfego do modal.

C18
5) Destaque:
- A baixa participação do modal nos corredores logísticos de exportação, aliada
aos fatores anteriormente pontuados, elevam o Custo Brasil.
c. Modal fluvial

C19
1) Participação:
O modal representa 17,4% da carga transportada e a 0,1% dos passageiros no
País.

C20
2) Vantagens:
- É muito econômico para grandes distâncias e de custo operacional baixo.
- Possui grande capacidade de carga.

C21
3) Limitações:
- Os rios de planaltos dificultam a navegação, necessitando de eclusas.

C22 4) Panorama atual:
- O potencial de navegação é pouco explorado nos rios de planície.

C23

5) Destaque:
- A pequena exploração do potencial desse modal de transporte (em um território
permeado por rios navegáveis) incorre em elevação de gastos logísticos e, por
conseguinte, do Custo Brasil.
d) Modal marítimo

C24

1) Participação:
Quanto à carga, o modal marítimo tem sido responsável por 95% do volume do
comércio exterior  brasileiro.  Já o transporte de passageiros tem a exploração
pouco expressiva, mas com significativo potencial turístico.

C25

2) Vantagens:
- Custo operacional é muito baixo e de grande capacidade de carga.
-  Apresenta  pequeno  consumo  de  energia,  sendo  econômico  para  grandes
distâncias.

C26
3) Limitações: 
- Frota mercantil de antiga e reduzida capacidade.
- Precárias condições dos estaleiros nacionais.

C27

4) Panorama atual:
- Deterioração das navegações de cabotagem e de longo curso, onerando os
custos dos transportes domésticos e uma perda de participação da bandeira nos
fretes internacionais.

C28

5) Destaque:
- A busca por saídas marítimas para o Pacífico facultaria rotas marítimas mais
econômicas e céleres em ligação aos países da Cooperação Econômica da Ásia
e do Pacífico (APEC).
e. Modal aéreo

C29
1) Participação:
O modal corresponde a 0,4% da carga transportada e a 2,60% dos passageiros
no Brasil.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C30
2) Vantagens: 
- Rapidez no transporte de cargas leves e de passageiros.
- Controle de tráfego feito pela Força Aérea Brasileira (facilita a Defesa).

C31

3) Limitações: 
-  Elevado  custo  operacional  e  a  concorrência  dos  transportes  rodoviário  e
marítimo;
-  Depende  da  eficiência  de  aeroportos  e  de  combustíveis  especiais,  muito
onerosos.

C32

4) Panorama atual:
- O programa de privatização atingiu os aeroportos e empresas. Como exemplo,
cita-se  a  privatização  do  aeroporto  de  Ribeirão  Preto,  com  intenso  tráfego
regional e da Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), que ocupa o 4º
lugar no mundo na fabricação e venda de aeronaves, como o KC-390.

C33
5) Destaque:
- O elevado custo operacional e a pequena capacidade de carga comprometem o
comércio com os blocos extracontinentais via modal aéreo.
f. Modal dutoviário

C34
1) Participação:
O modal corresponde a 4,2% da carga transportada. 

C35
2) Vantagens:
- Realiza o transporte contínuo de um determinado produto, sendo classificados
em oleodutos e gasodutos, terrestres e submarinos.

C36
3) Limitações: 
- Possibilidade de transportar somente o produto para o qual foi projetado.

C37
4) Panorama atual:
- Pouco utilizado, por questões ambientais (grande utilização de água).

C38

5) Destaque:
- Projeta-se o aumento do escoamento de etanol e outros biocombustíveis para
portos  ou  diretamente  para  os  países  do  MERCOSUL,  o  que  desonerará  a
logística de exportação desses produtos.

C39 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.
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(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)

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


