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

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Comparar  os Governos  Brasileiros  nos  períodos  de 1995 a  2002  e  de  2003  a  2010,  quanto  à  expressão

econômica,  nos  seguintes  fatores:  política  monetária,  privatizações,  energia e  comércio  exterior,  destacando os seus

reflexos para os dias atuais, concluindo sobre a interação do Brasil com o MERCOSUL.

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

Comparação dos
objetos obedecendo

aos mesmos
referenciais (fatores

de comparação).

Totalmente.
Empregou mais da metade dos referenciais corretamente.

Empregou menos da metade dos referenciais corretamente.

Não empregou os referenciais corretamente.

M11
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.

M12
Comparação 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.

M13
Elaboração das

ideias de
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

M14 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M15

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.

M16 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).
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C  o      n  c  l    u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M17

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.

M18 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

In    tr  odu    çã    o  
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
Os Governos Brasileiros de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e de Luís Inácio
Lula da Silva (Lula) foram marcados na expressão econômica pela consolidação
do Plano Real. 

C2
O País vinha de uma situação econômica precária, fruto da chamada “década
perdida” nos anos de 1980.

C3
Os governos de FHC tiveram como objetivos a consolidação do Plano Real, cria-
do em 1994.

C4
Os governos Lula praticamente deram continuidade, na área econômica, à tenta-
tiva da aplicação da politica neoliberal de FHC.

C5
O MERCOSUL, nos governos de FHC e de Lula, teve como objetivo principal o for-
talecimento do comércio entre os países-membros e com os demais blocos econô-
micos.

C6
A seguir, serão comparados os governos brasileiros de1995 a 2002 e de 2003 a
2010, quanto à expressão econômica, destacando os seus reflexos para os dias
atuais, concluindo sobre a interação do Brasil com o MERCOSUL. 

 

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. Governos FHC

1) Política monetária

C8
Quanto à Política Monetária, FHC apresentou ao Brasil o Plano Real, em 1995,
tendo como objetivos: a mudança da moeda e o combate à inflação. 

C9
Como medida extrema, houve a necessidade de ampliação dos juros em relação
ao mercado externo, a fim de atrair o máximo de investimentos estrangeiros para
o País.

C10
Dando continuidade à política de combate à inflação e de defesa da moeda, foi
estabelecida a chamada paridade cambial entre o Real e o Dólar.  Atualmente,
como ensinamento, utiliza-se a política de bandas cambial. 

C11
Houve forte desvalorização da moeda, fruto da crise internacional de 1999. Tal
evento  elevou  a  dívida  interna  brasileira  e  reflete-se  fortemente  nos  dias
atuais.

2) Privatizações

C12
O governo FHC marcou o início do processo de privatizações e concessões de
ativos como: rodovias federais, estaduais e de maioria dos bancos estaduais.

C13
As  privatizações  do  sistema  telefônico  deram  início  a  popularização  do
serviço,  o  que  vêm  possibilitando  o  acesso  irrestrito  à  internet  e  a
telefonia celular.

C14
Foram criadas seguintes agências reguladoras: ANEEL, em 1996, ANATEL em
1997,  ANTT  em  2001,  a  fim  de  normatizar  e  regular  as  privatizações  e
concessões. 

C15
A Lei do Petróleo marcou o início da quebra do monopólio estatal no Brasil.
Este fato atualmente se reflete nos leilões e nas vendas de áreas do pré-
sal.

3) Energia

C16
No  setor energético, houve uma reforma e a introdução da concorrência na
indústria elétrica, que buscava redefinir o papel do Estado no setor. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C17
No segundo mandato de FHC, as constantes variações cambiais dificultavam a
viabilidade do uso do gás natural nas térmicas, pois os custos só poderiam ser
repassados anualmente. 

C18
As privatizações no setor e os marcos regulatórios realizados com a moeda
sobrevalorizada,  durante as crises russa e asiática em 1999, favoreceram a
crise energética, em 2001. 

C19
O segundo mandato de FHC ficou marcado pela crise do setor elétrico, com
adoção de medidas, como o racionamento, a fim de evitar os “apagões”, que
afetariam ainda mais a economia.

4) Comércio exterior

C20
Durante  os  governo  FHC,  ocorreram  os  aumentos  das  importações  e  a
consequente redução das exportações brasileiras.

C21
O comércio entre os integrantes do  Mercosul cresceu a uma média superior a
25%. O Investimento Externo Direto (IED) brasileiro quintuplicou entre 1993 e
1997. 

C22
No âmbito do  Mercosul,  FHC assinou o acordo automotivo com a Argentina,
contudo a crise econômica à época prejudicou o comércio entre ambos,  o que
ainda acontece atualmente.

C23
O  Mercosul nos  governos  FHC  foi  instrumentalizado,  visando  a  agregar
capacidades  e  aumentar  o  poder  de  barganha  do  País  em  negociações
econômicas  e comercias exteriores.

Conclusão Parcial

C24
Os  governos  FHC  ficaram  marcados  pela  consolidação  do  Plano  Real
/estabilização da moeda e combate à inflação, favorecendo a aplicação de
uma política neoliberal  e de atração do capital estrangeiro. 

b. Governos Lula

1) Política monetária

C25
O recém-eleito governo Lula emitiu uma carta ao povo brasileiro assumindo o 
compromisso com uma política monetária austera, destacando Henrique 
Meirelhes para assumir o Banco Central do Brasil. 

C26
A política monetária visava reverter o quadro inflacionário que se avizinhava no
final do governo FHC, fortalecendo ainda mais o Real. Tal fato ainda se reflete
nos dias atuais.

C27
Centrada  no  combate  à  inflação  e  na  busca  pela  estabilidade  econômica,  o
governo Lula deu continuidade à política neoliberal de FHC, contudo descuidou-
se dos gastos públicos.

C28
Sustentação da politica econômica baseado no tripé: flutuação cambial, metas de
inflação  e  austeridade  fiscal,  o  que  se  refletiu  na  política  econômica  na
atualidade.

2) Privatizações

C29 Lula  buscou  maior  participação  do  poder  executivo  no  processo  de  fusão  e
aquisições, via Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES).

C30
Surgimento dos chamados “campeões nacionais” nas privatizações, em setores
onde  já  possuíam  certa  inserção  no  mercado.  Alguns  desses  atualmente
encontram-se envolvidos na “operação lava jato”.

C31
Criação da Lei das Parcerias Público-Privadas, as PPP’s, em 2004. Atualmente,
utiliza-se essa lei para concessões e aquisições.

C32
O modelo  de  parcerias  na  área  de  transportes  não  se  restringiu  apenas  às
rodovias. As ferrovias também foram entregues ao capital privado, tudo sob a
chancela do BNDES.

3) Energia

C33
Implantação  do  programa  do  biodiesel  como  aditivo  ao  diesel  de  petróleo.
Atualmente há uma forte valorização do biodiesel como combustível limpo.

C34
Interrupção  do  programa  de  privatização  do  setor  elétrico  e  retomado  o
planejamento com a criação da estatal Empresa de Pesquisa Energética.

C35
Implantação do Programa Luz para Todos, que buscou a inclusão de 16 milhões
de brasileiros ao sistema, sem o necessário o aumento do investimento da carga
instalada no País. 

C36
Em 2005, houve o retorno dos “apagões”, associados à falta de investimentos e a
escassez de chuvas, prejudicando sobretudo o setor industrial.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

4) Comércio exterior

C37
No primeiro ano do governo, houve a criação da Agência Brasileira de Promoção de
Exportações  e  Investimentos  (Apex-Brasil)  com  o  objetivo  de  promover  as
exportações.

C38
Estagnação nas negociações  comercias do Brasil  com a UE e com os  EUA,  via
MERCOSUL. Ocorreu a tentativa pós-crise de 2002 da recuperação econômica do
Mercosul.

C39
Incrementou as exportações para os “BRICS” que variou positivamente em 579%,
superando o  MERCOSUL,  a partir  de 2008.  Esta ação está sendo plenamente
ratificada nos dias atuais.

C40
Diversificação  dos  parceiros  comerciais  do  Brasil,  como forma de se obter  maior
autonomia e visando mitigar a dependência em relação aos EUA e da UE. 

Conclusão Parcial

C41
Os Governos Lula deram continuidade ao fortalecimento da moeda e buscaram a
maior diversificação do comércio exterior, por meio do fortalecimento do MERCOSUL,
que contribuiu para o incremento das reservas cambiais do Brasil. 

c. Comparação dos governos FHC e Lula

C42
Em termos de política monetária, os Governos Lula podem ser considerados como
continuidade de FHC, particularmente no controle da moeda e combate à inflação.

C43
Quanto às privatizações, os governos FHC foram mais incisivos no processo com a
utilização de maior fatia do capital privado. Em contrapartida, os Governos Lula foram
mais conservadores.

C44
Com  relação  ao  fator  energético,  ambos  sofreram  pela  falta  de  investimentos,
associados à escassez de chuvas, levando ao racionamento e apagões. 

C45 No  comércio  exterior,  os  governos  tentaram  o  fortalecimento  e  a  inclusão  do
MERCOSUL no comércio internacional, as crises à época dificultaram essas ações. 

Conclusão Parcial

C46
Os governos  FHC e Lula, podem ser considerados ideologicamente semelhantes e
foram  marcados,  em  sua  expressão  econômica,  prioritariamente  pela  busca  da
estabilidade monetária, com foco no combate à inflação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C47
Os governos FHC e Lula, em sua expressão econômica,  tiveram suas ações
focadas  em um País  que  vinha  de um fortíssimo  processo inflacionário,  que
obstruía quaisquer perspectivas de crescimento e de estabilidade.

C48

Em síntese, os governos FHC foram pautados em sua expressão econômica no
bipé estabilidade monetária e privatizações, com a perspectiva do emprego do
capital  privado.  Os  governos  Lula  deram  continuidade  à  estabilidade,  mas
frearam o processo de privatizações.

C49
Com  relação  à  interação  do  Brasil  com o  MERCOSUL,  ambos  buscaram  a
estabilização  econômica  do  Bloco;  contudo  as  crises  russa,  asiática  e
principalmente argentina, em 2001 estagnaram esses objetivos.

C50

Por fim, os acertos e os erros ocorridos na estabilização econômica do Brasil,
durante os governos comparados, permitem que o País atualmente retome as
reformas, as privatizações e a austeridade fiscal,  sem descuidar-se da defesa
monetária.

C51 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)

Caracterizar as Constituições de 1934 e 1937 no Brasil, quanto à expressão política, destacando as influências

do totalitarismo na elaboração destas cartas magnas.

 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.

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

Identificação
do objeto

correto

M10
Caracterização 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
 Elaboração das ideias em

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
As constituições de 1934 e 1937 possuíam características bem distintas em suas
expressões políticas. 

C2
A Revolução de 1930, uma vez vitoriosa, estabeleceu um governo provisório e,
com ele, inúmeras reivindicações sobre uma nova constituição.

C3
A Revolução constitucionalista de 1932 foi o estopim para a constituição de 1934,
de cunho mais liberal.

C4
Com  o  golpe  de  estado  em  1937,  outorga-se  a  Constituição  com viés  mais
totalitário. 

C5
A seguir, serão caracterizadas as constituições de 1934 e 1937 no Brasil, quanto
à expressão política, destacando as influências do totalitarismo na elaboração
destas cartas magnas.

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  
(80% a 90%)

Algumas
Ideias

a. Constituição de 1934

C7
A Constituição foi promulgada pelo Congresso e estabeleceu que a primeira eleição
seria realizada pelo voto indireto e as seguintes pelo voto direto.

C8 Instituiu a preservação do liberalismo político, do presidencialismo e do federalismo. 

C9
Proporcionou a  independência  entre  os três  poderes constitucionais:  o  executivo,
legislativo e o judiciário. 

C10
A  implantação  do  voto  secreto  e  do  feminino.  Este  último,  aumentou
consideravelmente o número de eleitores. 

C11
Discorreu a primeira vez sobre segurança nacional. As questões a ela ligadas seriam
estudadas e coordenadas pelo Conselho Superior de Segurança Nacional. 

C12
Estabeleceu  a  existência  de  uma representação classista,  tomando por  base  o
fascismo de Benito Mussolini.

C13
A criação da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar possibilitou a modificação profunda
das eleições no Brasil.

C14
O  militar,  em  serviço  ativo  das  Forças  Armadas,  que  aceitasse  cargo  público
permanente, seria, com as vantagens devidas, transferido para a reserva.

C15
A nacionalização das riquezas do subsolo, por ação e por iniciativa dos tenentistas,
aproximou-se das aspirações totalitárias.

C16
O incremento dos poderes da União e do Executivo, proporcionando um pouco mais
de unidade à nação.

C17 Ocorreu a criação dos ministérios do Trabalho, da Educação e da Saúde.

C18
Regulamentação da previdência social e da inovadora legislação trabalhista como,
por exemplo, a Consolidação da Leis do Trabalho (CLT).

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

b. Constituição de 1937

C20
Foi elaborada por Francisco Campos e outorgada por Vargas. A Constituição de 1937
teve como fonte de inspiração a constituição da Polônia.

C21 O período presidencial seria de seis anos, a partir da data de outorga da constituição.

C22 Instituiu a pena de morte, a supressão da liberdade partidária e de imprensa.

C23
A sua  essência  autônoma  e  centrista  a  colocava  em  sintonia  com  os  modelos
fascistas de organização político-institucional. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
Ideias

C24 Rompeu com as tradições liberais dos textos constitucionais anteriores.

C25
Fortalecia  a  intervenção  estatal  na  economia,  tendência  que,  na  verdade,  vinha
desde 1930, com a criação de órgãos técnicos voltados para esse fim.

C26
A Justiça  Eleitoral,  uma  das  conquistas  da  Revolução  de  1930,  foi  totalmente
esquecida e repudiada. Tal fato denota influência fascista.

C27
A constituição  previa  a  convocação  de  uma  Câmara  Corporativa,  com  poderes
legislativos o que, no entanto, jamais aconteceu. 

C28
Outorgava  ao  presidente  plenos  poderes  de  adiar  as  sessões  do  Parlamento  e
dissolver o legislativo, denotando tendências fascistas. 

C29
Criou o Parlamento Nacional  em substituição ao poder  legislativo,  composto pela
Câmara dos Deputados e Conselho Federal. 

C30
A substituição dos governadores eleitos por interventores designados pelo Presidente
da República. 

C31
Estimulava a organização sindical nos moldes corporativos, sob a tutela do Estado,
constituindo-se com um viés totalitário.

C32
Suspendia os direitos de liberdade e de segurança, quando ocorressem riscos ao
bem e ao patrimônio público. 

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.

(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)
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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


