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

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Analisar a atual situação da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC), segundo os aspectos da circulação

econômica, processo de produção e ciência e tecnologia, concluindo sobre as oportunidades oferecidas pelos países do

bloco para a Indústria Nacional de Defesa (IND) 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  APEC  constitui-se  em  um  fórum  econômico  regional  estabelecido  para
alavancar a crescente interdependência da região Ásia-Pacífico.

C2
Surgiu  em 1989,  da  Associação das Nações do Sudeste  Asiático  (ASEAN) e
transformou-se em APEC em 1994.

C3

Constituída por vinte e um membros: Austrália, Brunei Darussalam, Canadá, Chi-
le, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, México, Nova Zelândia,
Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Cingapura, Taipé Chinesa, Tailândia,
Estados Unidos da América (EUA) e Vietnã.

C4
Tende a tornar-se o maior bloco econômico do mundo, com o estabelecimento de
uma zona de livre comércio até o presente ano.

C5
Abarca as principais potências econômicas e militares do mundo, representando
oportunidades de negócios para a IND brasileira.

C6

A seguir, será analisada a APEC na expressão econômica, segundo os aspectos
da circulação econômica, processo de produção e ciência e tecnologia, concluindo
sobre as oportunidades oferecidas pelos países do bloco para a Indústria Nacional
de Defesa do Brasil.

 

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

a. Circulação econômica

C8
1) Comércio
O comércio eletrônico atingiu US$ 2,1 trilhões em 2017 (47,6% do mercado mun-
dial).

C9
2) Transporte
Transporte eficiente de bens e pessoas, com cadeias de suprimentos intermo-
dais.

C10
3) Exportações e importações
A redução das  tarifas  fomentam as  exportações.  A população de 2,8  bilhões
constitui-se em expressivos mercados internos nos países do bloco.

C11

4) Produto Interno Bruto (PIB)
A título de exemplo, entre 1994 e 2008, a APEC cresceu 395%, respondendo por
mais da metade das trocas comerciais do planeta, totalizando um PIB da ordem
de 17 trilhões de dólares naquele período.  Atualmente o PIB do bloco atinge
cerca de 50 trilhões de dólares.

C12
5) Capacidade empresarial
Pequenas e médias empresas alavancam o crescimento, porém as grandes cor-
porações captam vultosos recursos financeiros e fomentam novas tecnologias.

C13
6) Investimento 
A APEC é o principal destino de investimentos no mundo. Seu imenso PIB aduz
ao significativo potencial de investimento do bloco. 

C14
7) Turismo
O turismo é uma das indústrias que mais crescem na região, trazendo importan-
tes dividendos para o bloco.

Conclusão parcial

C15
A pujança dos mercados internos da APEC constitui-se em fator favorável ao
interesse  às  exportações  dos  PRODE  brasileiros  para  as  economias
emergentes daquele bloco. 
b. Processo de produção

C16

1) Energia
Possui 4 dos 5 maiores usuários globais (China, EUA, Rússia e Japão), com 60%
da demanda mundial. Em carvão, em nível mundial, possui 30% das reservas e
produz 70% do globo. Há incentivos para a pesquisa em energia renovável e lim-
pa.

C17

2) Recursos naturais
Possui  grandes  extensões  de  solo  agricultáveis,  subsolos  ricos  em  recursos
minerais  e  energéticos,  diferentes  biomas  e  variedade  de  climas  (sem
entressafras).
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C18
3) Extrativismo
Corresponde a 80% do comércio internacional de produtos florestais e 75% de
todo o comércio e investimentos globais em mineração realizados na região. 

C19
4) Indústria
Há países em vários níveis de industrialização. Evidenciam-se, nas potências, as
indústrias de base e armamentista. 

Conclusão Parcial

C20 A grande  concentração  de  indústrias  de  PRODE  na  APEC  constitui-se  em
empecilho à entrada da IND nos países em desenvolvimento do bloco.
c. Ciência e tecnologia

C21

1) Políticas de fomento à inovação
O bloco instituiu a Parceria Política para Ciência, Tecnologia e Inovação (PPSTI),
para  colaboração  entre  governo,  academia,  setor  privado  e  outros  fóruns  da
APEC. 

C22

2) Tecnologia da informação
Por possuir países desenvolvedores de hardware e software, a APEC criou uma
regulamentação de cooperação no desenvolvimento de infraestrutura e serviços
de TIC (fomento do comércio eletrônico e startups).

C23
3) Sistema de comunicação
Para integração do bloco,  foi  elaborado um acordo de reconhecimento mútuo
para equivalência de requisitos dos equipamentos de telecomunicações.

C24

4) Educação
Neste  aspecto,  cabe  ressaltar  a  interação  entre  os  setores  produtivos  e  a
academia,  com  investimentos  de  recursos  públicos  e  privados.  A  inovação
começa na escola.

Conclusão Parcial

C25
A existência de potências na APEC pode gerar, no contexto das importações pelo
Brasil, a transferência de tecnologias de PRODE e de TIC, o que é favorável à
IND.

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C27
A APEC tem apresentado um desempenho exitoso no processo de integração
econômico dos seus 21 países partícipes, tão discrepantes em vários aspectos. 

C28
O  bloco  tem  se  destacado  nos  quesitos  circulação  econômica,  processo  de
produção e C&T, fazendo emergir oportunidades à IND.

C29
Vislumbra-se,  em  países  em  desenvolvimento  da  APEC,  a  oportunidade  de
abertura de um mercado consumidor para os PRODE da IND, mormente na Ásia
e Américas. 

C30
A importação  de PRODE das  potências  militares  da  APEC pode incorrer  em
transferência ou desenvolvimento compartilhado de tecnologia para IND.

C31
Em que  pese o  fato  de  as  potências  militares  protegerem suas  reservas  de
mercado consumidor, nichos mercadológicos específicos podem ser explorados
pela IND.

C32
O desenvolvimento econômico e tecnológico da APEC é promissor para gerar
oportunidades  para  IND,  com  mercados  para  exportação  e  aquisição  de
tecnologia.

C33 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


