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PEP 2020 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Comparar  as Repúblicas  da  Índia  e  da  África  do  Sul,  na  expressão  econômica,  nos  seguintes  fatores  de

comparação: Agropecuária, Comércio, Energia e Ciência & Tecnologia, concluindo sobre a importância dessas repúblicas

para maior inserção do Brasil no atual ordenamento econômico mundial.

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.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M14

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.

Parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.

M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M16

Conclusão
baseada nos

aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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

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

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

 Ideias sem suporte.

M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas
ideias

C1
As Repúblicas da Índia e da África do Sul estão entre as principais nações do mun-
do em termos populacionais e econômicos. 

C2
A Índia situa-se na porção meridional do continente asiático, no subcontinente india-
no, e possui cerca de 3,28 milhões de km².

C3
A África do Sul está situada no extremo sul do continente africano, na região conhe-
cida como África Austral e possui cerca de 1,22 milhão de km².

C4

Essas repúblicas integram, ao lado de Brasil, Rússia e China, um grupo de países
de economias emergentes na atualidade,  chamado BRICS (acrônimo de Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul). O IBAS (fórum de diálogo entre Brasil, Índia e
África do Sul) foi criado em 2003 para construir uma relação de coordenação entre
os três países emergentes.

C5
O Brasil poderá se beneficiar dessa integração para buscar maior inserção no orde-
namento mundial, a partir do aproveitamento das novas oportunidades envolvendo a
Índia e a África do Sul. 

C6

A seguir, serão comparadas as Repúblicas da Índia e da África do Sul, na expressão
econômica, nos seguintes fatores de comparação: Agropecuária, Comércio, Energia
e Ciência & Tecnologia, concluindo sobre a importância desses países para maior
inserção do Brasil no atual ordenamento mundial.

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. República da Índia

C8

1) Agropecuária
A  agricultura  indiana  desempenha  papel  essencial  no  desenvolvimento
econômico. Houve estagnação da produção durante a última década, decorrente
da  baixa  disseminação  de  variedades  e  de  tecnologias  melhoradas,
particularmente de leguminosas. A Índia possui  um enorme rebanho bovino e
bubalino,  sendo  um  dos  principais  fornecedores  de  carne  no  mercado
internacional. Há aumento da demanda interna por proteína de origem animal.
Há  oportunidades  para  a  expansão  do  comércio  entre  o  Brasil  e  a  Índia,
particularmente nos setores de grãos e na avicultura.

C9

2) Comércio
A Índia considera os acordos comerciais regionais como blocos em construção
para o objetivo geral da liberalização do comércio exterior. Participa de uma série
de acordos, que incluem os acordos de livre-comércio, os acordos de comércio
exterior preferencial, os acordos de cooperação econômica etc.  Estes acordos
realizam-se tanto bilateral como regionalmente. O Brasil pode participar deste co-
mércio tanto bilateralmente, quanto no âmbito do BRICS. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C10

3) Energia
A Índia é um dos países que mais consome gás, carvão e petróleo, devido ao
seu alto crescimento populacional e ao aumento da atividade econômica.  Na
última década,  o setor  de energia renovável  representou 10% da capacidade
total de geração instalada de energia na Índia. Nas usinas térmicas, o carvão é o
maior insumo e o país é o terceiro maior produtor de carvão. Porém, a qualidade
do carvão não é boa e faz com que a Índia ainda precise importar o insumo. O
Brasil possui reservas de gás e óleo (pré-sal),  além de uma matriz energética
que privilegia a sustentabilidade, permitindo o intercambio técnico nessa área.

C11

4) Ciência & Tecnologia
O setor de tecnologia e informática é de grande importância na Índia. Pólos como
o de Bangalore, no Sul do país, atraem a atenção do mundo, sendo conhecido
como  o  “Vale  do  Silício”  da  Índia,  em  especial  por  trabalhos  na  área  de
tecnologia. A Índia se destaca na produção industrial de tecnologia de ponta, pois
é  grande  produtora  de  eletroeletrônicos,  informática  (maior  produtora  de
softwares do mundo), espacial e biotecnologia. Em recente viagem do Presidente
brasileiro à Índia foram assinados memorandos de entendimento nessas áreas,
englobando  temas  como  cooperação  em  segurança  cibernética  e  trocas  na
pesquisa  e  desenvolvimento  de  tecnologia  de  produção  e  desenvolvimento
sustentável. 

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C13
Os  fatores  de  comparação  analisados  são  favoráveis  ao  crescimento
econômico da Índia,  possibilitando a inserção de produtos brasileiros nesse
importante pólo econômico mundial.

b. República da África do Sul e comparação

C14

1) Agropecuária
O poder do agronegócio se deve ao fato de existirem extensas terras férteis, o
que  favorece  a  produção  de  gêneros  para  o  mercado  interno  e  externo.  
O setor agrícola da África do Sul passa, atualmente, por um dos seus piores
momentos,  em que uma mistura  de  seca e  doenças  influencia  a  economia
mais avançada do continente africano. A seca afetou safras de grãos e colheita
de  horticulturas;  enquanto  surtos  de  febre  aftosa  causaram suspensão  das
exportações de produtos como carne bovina e lã.
O agronegócio brasileiro pode se beneficiar  desta situação para aumentar a
sua presença com apoio técnico ou com a exportação. 
O  setor  agropecuário  da  Índia  comparado  com o  da  África  do  Sul  é  mais
pujante, devido a sua demanda interna e externa.

C15

2) Comércio
A África do Sul, ao longo de décadas, teve na Europa seu parceiro comercial
preferencial.  Nos  últimos  anos,  entretanto,  o  perfil  geográfico  do  comércio
exterior do país tem mudado: a Ásia passou a ocupar o posto da Europa de
maior parceiro sul-africano, a partir  de 2007,  e a África tornou-se o terceiro
maior  parceiro  comercial  da África do Sul  em 2009,  posição que antes  era
ocupada pelo continente americano. 
A partir da existência do IBAS e do BRICS, pode-se incrementar o comércio
bilateral com o Brasil. 
Comparando-se  o  fator  comércio,  verifica-se  que  o  indiano  possui  maior
potencial do que o da África do Sul, devido estar mais próximo do continente
asiático, grande mercado consumidor.

C16

3) Energia
Muito dependente de usinas térmicas a carvão (cerca de 85% da matriz elétrica),
a África do Sul está lançando ambiciosos projetos com o objetivo de diversificar
suas fontes energéticas e evitar os regulares cortes de energia que prejudicaram
sua  economia  nos  últimos  anos.  Desse  modo,  o  governo  sul-africano  tem
construído  centrais  de  geração  eólica  e  solar  e,  também,  planejado  uma
expansão da nucleoeletricidade em seu parque (possui duas usinas nucleares
em funcionamento). 
O Brasil pode se inserir nesse contexto da diversificação energética, transferindo
tecnologia sustentável. 
Observa-se similaridade em comparação com o fator energia, uma vez que a
África do Sul e Índia são muito dependentes da geração de energia baseada em
combustível fóssil (carvão).
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C17

4) Ciência & Tecnologia
Vários desenvolvimentos científicos e tecnológicos importantes originaram-se na
África do Sul. Particularmente, nas áres de medicina e biotecnologia. Atualmente,
a indústria de defesa sul-africana produz mísseis, aeronaves e outros produtos. 
O Brasil desenvolve, em conjunto, um míssil A-Darter que equipará os futuros
caças brasileiros. 
Tanto a Índia quanto a África do Sul possuem e desenvolvem produtos com alta
tecnologia embarcada, com destaque para os projetos espaciais da Índia.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C19

Os fatores de comparação analisados permitem o crescimento econômico sul-
africano, apesar de alguns óbices de caráter regionais. A Índia, devido ao seu
grande mercado  consumidor,  e  a  África  do  Sul,  devido  à  sua proximidade  e
carências  estruturais,  apresentam condições  favoráveis  à  inserção econômica
brasileira.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C20
A Índia  e  a  África  do  Sul,  segundo  os  fatores  de  comparação considerados,
possuem recursos geradores de capacidade econômica; entretanto, apresentam
soluções distintas para alavancar seu respectivo crescimento.

C21

Em  síntese,  ambos  os  países  têm  objetivos  de  crescimento  econômico
pujantes.  A  Índia  apresenta  melhores  condições  para  a  inserção  comercial
brasileira,  devido  à  dinâmica  do  mercado  consumidor  e  à  possibilidade  de
complementação mútua de determinadas carências estruturais.

C22
Em  visita  do  presidente  brasileiro  à  Índia,  foram  assinados  acordos  e
memorandos  em  áreas  estratégicas  para  o  desenvolvimento  brasileiro,
abrangidas pelos fatores de comparação analisados.

C23

A África do Sul,  apesar de suas restrições energéticas e naturais,  conta com
nichos importantes de desenvolvimento e, devido à proximidade com o Brasil,
apresenta boas condições de intercâmbio comercial, particularmente no campo
da tecnologia militar.

C24
Por fim, conclui-se que a Índia e a África do Sul possibilitam ao Brasil inserir-se
comercialmente  nos  continentes  onde  esses  países  estão  localizados,
aproveitando as potencialidades e carências de cada um deles.

C25 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  parcialmente  compreensível, embora
fragmentado, com má articulação de ideias. Há contradições
que não dificultam a compreensão, coerência e lógica global,
mas registram dificuldade de compreensão localizada.

A3:  Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e sem
contradições,  no  qual  todas  as  ideias  apresentadas são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do pensamento, facilita a pronta percepção e
jamais  obriga o  leitor a  retornar para
entender melhor alguma parte. 

B1:  Texto pouco claro  como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento  do
leitor.
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(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do pensamento. O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,
usado para aumentar o texto sem lhe conferir
qualidade).  O exagero da objetividade leva ao
laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco  objetivo,  vago  e  com divagações  inúteis  na
(quase) totalidade do texto.

C2:  É  parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na exposição
das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância total  dos elementos que efetuam a coesão
dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. Pouco coeso.

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos  coesivos,
gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia.

E2: Pontuação.

E3: Concordância.

E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar  as questões hidroconflitivas existentes nas regiões do Oriente Médio e do continente Africano que

podem impactar a economia dessas áreas globais.

 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.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I    n  t  r    o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1
Questões hidroconflitivas são casos de tensões geopolíticas geradas por conta
da  disputa  pelo  domínio  e  utilização  de fontes  de  água,  especialmente  rios,
quando estes atravessam regiões de vários Estados.

C2 Caracterizar o Oriente Médio.

C3 Caracterizar o continente Africano.

C4
A água  é  um  recurso  natural  importante  para  o  crescimento  econômico  na
atualidade, tendo em vista o seu emprego como insumo produtivo na  agricultura,
indústria e na geração de energia.

C5
A seguir, serão apresentadas as questões hidroconflitivas existentes nas regiões
do Oriente  Médio  e do  Continente  Africano que podem impactar  a  economia
destas áreas globais.

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

C7
Questão da bacia do rio Cubango ou Okavango, que abrange áreas territoriais de
Angola, Botswana e Namíbia.

C8
Questão da bacia do rio Nilo, onde há uma disputa por sua maior utilização por
parte de Egito, Etiópia, Uganda e Sudão.

C9 Questão das bacias dos rios Orange e Limpopo no sul da África.

C10
Questão  entre  Líbano,  Síria  e  Jordânia,  países  fronteiriços  que  disputam  o
domínio da Bacia do Rio Jordão.

C11
Questão envolvendo a Síria, Iraque e Turquia, que vêm tendo desavenças sérias
no que diz respeito à utilização das águas dos rios Tigre e Eufrates.

C12 Questão entre o Sudão e o Sudão do Sul, envolvendo o rio Nilo.

C13
Questão envolvendo o rio Senegal que é compartilhado por Guiné, onde estão
suas nascentes, Mali, Mauritânia e pelo Senegal. 

C14
Questão de utilização das águas do aquífero de Kalahari / Karoo, localizado no
sul da África. 

C15 Questão de utilização das águas do aquífero Arenito Núbia.

C16
Questão envolvendo Israel em conflito pelo domínio da Cisjordânia, região que
conta com importantes reservas de água subterrânea.

C17
Questão do Lago Chade entre o Chade e a Nigéria, a respeito da construção de
barragens no lago.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz.

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico
ou contraditório devido à inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.
A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora fragmentado, com má articulação de ideias.  Há
contradições  que não dificultam  a  compreensão,
coerência  e  lógica  global,  mas  registram dificuldade  de
compreensão localizada.
A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições, no qual  todas as ideias apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do pensamento, facilita  a pronta  percepção  e
jamais obriga o leitor a retornar para entender
melhor alguma parte.

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.
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(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela economia
verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da  comunicação
do pensamento. O bom texto vai direto ao ponto,
desenvolve-se de  maneira  sóbria  e retilínea e
evita divagações inúteis, muitas vezes propositais
(expediente infantil,  usado para aumentar o texto
sem lhe  conferir  qualidade).  O  exagero  da
objetividade leva ao laconismo, comprometendo a
clareza, ou redundando em omissão de conteúdo.

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto.

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias.

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação.

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a
coesão dentro  dos parágrafos e/ou  entre  os parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

 E1: Ortografia.

 E2: Pontuação.

 E3: Concordância.

 E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

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


