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PEP 2020 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar as causas e consequências da obesidade infantil no Brasil, concluindo sobre os reflexos dessa doença

para área assistencial do Sistema de Saúde brasileiro.

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 obesidade infantil consiste no acúmulo excessivo de gordura corporal, o qual se
percebe pelo aumento de peso corporal, quando o mesmo supera 20% do peso ide-
al, conforme a idade, o tamanho e o sexo da criança em questão.

C2

Estudos brasileiros recentes apontam que crianças acima do peso possuem 75%
mais chance de serem adolescentes obesos. Adolescentes obesos têm 89% de
chance de serem adultos obesos. As pesquisas do Ministério da Saúde indicam que
12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas.

C3
Como consequência do excesso de peso na infância, ressalta-se o risco de obesida-
de na adolescência e, consequentemente, na vida adulta, com ocorrência de várias
comorbidades, levando a significativos reflexos para o sistema de saúde brasileiro.

C4

Tanto a obesidade infantil como o sobrepeso são importantes preocupações em
saúde pública. devido à associação com aumento de risco para hipertensão arterial
sistêmica (HAS), diabetes melito, doença coronariana (angina e infarto do miocár-
dio), transtornos articulares, distúrbios do metabolismo dos lipídios (colesterol, trigli-
cerídeos), doenças da vesícula biliar e alguns tipos de neoplasias, impactando em
gastos elevados para sistema de saúde brasileiro.

C5
A seguir, serão analisadas as causas e consequências da obesidade infantil no Bra-
sil, concluindo sobre os reflexos para área assistencial do sistema de saúde brasilei-
ro.

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. Causas da obesidade infantil

C7

Sedentarismo – nas últimas décadas, as crianças brasileiras, de um modo geral,
trocaram atividades como esportes e caminhadas pela televisão, pelos aparelhos
celulares e pelos computadores, considerados as principais opções de lazer das
diferentes camadas da população. Esse sedentarismo evitou gasto energético,
com ganho ponderal de peso, forçando o sistema de saúde a adotar medidas de
controle de peso. 

C8

Interrupção  do  aleitamento  materno  precocemente  com  inadequada
alimentação complementar antes de 1 ano de idade – os aspectos culturais da
população  e  a  crença  de  que  alimentos  lácteos  não  maternos  podem trazer
tantos ou maiores benefícios para o filho pode levar ao desmame precoce antes
dos seis meses de vida e a oferta do leite  de vaca e de alimentos ricos em
gorduras, farináceos e açúcares antes de um ano de idade, aumentando o risco
para a obesidade infantil. Essa obesidade provocou o sistema de saúde brasileiro
a estimular o aleitamento materno exclusivo.

C9

Hábitos alimentares – substituição de refeições por lanches, comer fora de casa
com aumento da quantidade de alimentos disponíveis e facilidade de acesso e
incentivo do consumo de alimentos doces e gordurosos mais palatáveis geram o
aumento da obesidade infantil, impactando no sistema de saúde.

C10

Estresse – leva a um comportamento alimentar compulsivo, restrições do sono e
o consumo de doces, que tende a aumentar quando os níveis de estresse do
indivíduo estão elevados, pois os carboidratos simples aumentam a produção de
endorfinas, que possuem um efeito tranquilizante. Esse ciclo vicioso alimentar
impacta no sistema de saúde brasileiro significativamente.

C11

Mudanças  no  mercado  de  trabalho –  a  saída  da  mulher  do  ambiente
exclusivamente doméstico, para ingressar no mercado de trabalho, levou a uma
diminuição no tempo gasto para o preparo dos alimentos no âmbito familiar e
aumento na oferta de alimentos altamente energéticos, influenciando diretamente
a  qualidade  da  alimentação  infantil,  pois  com  alteração  da  qualidade  da
alimentação, gerou-se o surgimento precoce de comorbidades que impactam no
sistema de saúde.

C12

Preço dos alimentos – nas áreas urbanas, o preço dos alimentos altamente
calóricos pré-embalados e/ou comidas prontas (fast foods) de menor qualidade,
associado  à  diminuição  de  seus  preços,  influencia  o  aumento  do  consumo,
levando ao aumento de peso corporal da população infanto juvenil. Com isso, o
sistema  de  saúde  tem  de  tratar  precocemente  essas  crianças,  devido  às
comorbidades.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

Conclusão parcial

C14

Pode-se  concluir  parcialmente  que  as  causas  da  obesidade  infantil  são
multifatoriais  e  a  dinâmica  da  vida  moderna  leva  a  um  comportamento
inadequado da alimentação da população brasileira, aumentando a prevalência
da  doença,  tornando-se  um  grande  problema  de  saúde  pública  do  sistema
brasileiro.

b. Consequências da obesidade infantil

C15

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) –  a obesidade desencadeia aumento de
fluxo  sanguíneo  regional,  débito  cardíaco  e  pressão  arterial  e  elevação  na
resistência vascular periférica, consequentemente levando aumento da pressão
arterial. Essa comorbidade na infância impacta os ambulatórios do sistema de
saúde, pois é necessário tratar a HAS em jovens. 

C16

Depressão – com alteração da estética corporal, ocorre uma baixa autoestima
das  crianças que,  para  compensar  suas angústias,  excedem na alimentação.
Nesse momento, o sistema de saúde precisa associar  ao tratamento o apoio
psicológico.

C17

Diabetes Mellitus – a obesidade faz com que o pâncreas trabalhe muito mais,
podendo  levar  à  resistência  à  ação  da  insulina.  Essa  patologia  de  difícil
controle  na  infância  impacta  no  sistema  de  saúde,  pois  se  não  tratada
precocemente, poderá desenvolver as complicações do diabetes.

C18

Dislipidemia –  a  dislipidemia  é  caracterizada  pela  presença  de  níveis
elevados de lipídios (gorduras) no sangue, com uma alimentação abundante
em gordura e açúcar livre, levando ao aumento do colesterol e triglicerídeos.
Esses aumentos de gordura circulantes podem levar a alterações cardíacas,
exigindo ações precoces do sistema de saúde para controlar.

C19

Comprometimento articular – o excesso de peso provoca uma sobrecarga
nas  articulações,  principalmente  dos  joelhos  e  coluna  vertebral,  levando  a
dores  e  dificuldade  de  mobilidade.  Essas  alterações  podem  provocar
deformidades precoces, fazendo o sistema de saúde adotar medidas precoces
de controle de peso.

C20

Esteatose  hepática –  é  um  acúmulo  de  gordura  nas  células  do  fígado,
também chamada de Infiltração gordurosa do fígado ou doença gordurosa, que
pode levar à cirrose hepática. Essa doença pode impactar significativamente o
sistema de saúde do brasileiro.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C22

Pode-se  concluir  parcialmente,  que  a  dinâmica  da  vida  moderna  leva  a  um
comportamento  inadequado  na  alimentação  infantil  brasileira  aumentando  a
prevalência de obesidade infantil  e exigindo gastos do sistema de saúde para
tratar e controlar as consequências.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C23

A obesidade infantil  é um problema de difícil  solução e as estratégias para a
prevenção  da  obesidade  infantojuvenil  devem  ser  contínuas,  envolvendo  os
diversos  segmentos  da  sociedade  para  serem  capazes  de  diminuir  suas
consequências e amenizar os gastos com a saúde pública no Brasil.

C24

Em síntese, as crianças, em geral, ganham peso com facilidade, devido a fatores
como:  hábitos  alimentares  errados,  estilo  de  vida  sedentário,  distúrbios
psicológicos,  problemas  na  convivência  familiar,  entre  outros.  As  suas
comorbidades provocam impacto no sistema de saúde do brasileiro.

C25

O sistema de saúde brasileiro, para controlar a obesidade infantil, deve atuar nas
escolas,  no  controle  da  alimentação  e  estímulo  às  práticas  esportivas.  Além
disso, deve atuar com campanhas de aleitamento materno e sua importância, no
custeio do tratamento psicológico para depressão e no tratamento precoce das
comorbidades associadas.

C26
A obesidade  infantil  tornou-se  um  grande  problema  de  saúde  pública,  pelo
consequente aumento no índice de adultos obesos, na prevalência de doenças
crônicas e morbimortalidade relacionada, provocando gastos em saúde.
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C  on    c    l  u    s    ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C27

Por fim, a obesidade é um risco cada vez mais presente na vida dos jovens de
hoje em dia, o que é muito preocupante, pois aproximadamente 6,5 milhões de
crianças  e  adolescentes  são obesos  e  apresentam comorbidades  associadas
que impactam significativamente no sistema de saúde do Brasil.

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

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

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico ou
contraditório devido à inexistência de articulação de ideias e/
ou a excessivas contradições.

A2:  Desenvolvimento  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.

(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)

Justificar a importância da matriz energética dos Estados Unidos da América (EUA), para a manutenção de sua

hegemonia mundial.
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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
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)

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 matriz  energética  é  uma  representação  de  todos  os  recursos  energéticos
disponíveis para serem utilizados nos diversos processos produtivos, tendo uma
importância  fundamental  para  orientar  o  planejamento  do  setor  energético,
garantindo, assim, a produção, a segurança energética e o uso adequado da
energia disponível.

C2

Os Estados Unidos da América (EUA), com 9,37 milhões de km² de área, tem a
maior parte do seu território situado na região central da América do Norte. É
banhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico, fazendo fronteira com o Canadá ao
norte e com o México ao sul, e com uma população de mais de 300 milhões de
habitantes. Possui uma diversidade de recursos minerais em seu subsolo e é o
maior consumidor mundial de petróleo e gás natural.

C3

A matriz energética dos EUA é baseada em combustíveis fósseis (petróleo, em
primeiro lugar, seguido de gás e carvão). Juntas, essas fontes respondem por
87,3%  da  produção  energética,  mas,  desde  1990,  os  norte-americanos  vêm
investindo em fontes mais limpas, como a nuclear e as renováveis.

C4

Nos últimos anos, os EUA reafirmaram sua centralidade no campo energético,
não  apenas  como  o  principal  demandante  global,  mas  também  como  um
gigantesco produtor de petróleo e gás. A crescente produção do shale gas (gás
de xisto) permite aos EUA, por meio de suas empresas, reposicionamento no
setor de energia global.

C5

A importância do papel geo-econômico dos EUA no contexto da emergência de
novos competidores internacionais no mercado da energia, como produtores e
consumidores, e o desenvolvimento de regimes internacionais ambientais que
afetam  as  matrizes  energéticas,  acentuam  a  importância  do  tema  para  as
relações internacionais. 

C6
A seguir, será justificada a importância da matriz energética dos EUA, para a
manutenção de sua hegemonia mundial.

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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

C8

a. Petróleo – Os EUA ultrapassaram a Rússia e a Arábia Saudita na produção de
petróleo bruto em 2018. Este aumento da produção, à medida que diminui o poder de
pressão da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo (OPEP),
é bom para os países em todo o mundo, que buscam um suprimento confiável de
petróleo  e  gás,  beneficiando  a  economia,  a  segurança nacional  e  fortalecendo  a
hegemonia dos EUA.

C9

b. Gás natural – as exportações dos EUA são maiores que as importações. Isto se
deve principalmente às tecnologias pioneiras dos EUA, que revolucionaram o setor
de  energia,  como  a  “revolução  americana  do  xisto”,  aumentando  a  segurança
energética. Cerca de 95% do gás natural produzido nos EUA é usado no próprio país,
deixando cerca de 5% para ser exportado, o que aumenta a segurança energética e
os torna como um concorrente para a manutenção de sua hegemonia mundial.

C10

c.  Carvão –  Uma  das  principais  promessas  do  presidente  Donald  Trump  na
campanha de 2016 era recuperar o prestígio da indústria de carvão. A competição da
indústria  está  cada  dia  menos  favorável  para  as  termoelétricas.  O  carvão  não
consegue mais competir com o baixo preço do gás natural e das renováveis, mas
não prejudica a hegemonia dos EUA.

C11

d. Solar – De acordo com o relatório divulgado pela Associação das Indústrias de
Energia Solar dos EUA, em 2018 foram instalados 2,5 gigawatts de energia solar no
primeiro  trimestre,  respondendo por 55% de toda a geração nova, sendo que os
painéis solares ultrapassaram as novas turbinas eólicas e de gás natural. Com isso, a
energia solar vem desempenhando um papel importante na economia dos EUA e
colaborando para a manutenção de sua hegemonia na produção de energia.

C12

e. Eólica - “A energia eólica vai iluminar as residências em todos os EUA até 2050”,
prevê  o  Departamento  de  Energia  daquele  país.  Isto  deve-se  ao  aumento  da
implantação de mais turbinas e, como consequência, um aumento da capacidade de
transmissão. É apenas uma das razões pelas quais os EUA são um líder global na
redução das emissões de gases de efeito estufa, vinculadas às mudanças climáticas,
fortalecendo sua hegemonia mundial.

C13

f. Hidrelétrica – Nos EUA, a energia hidrelétrica tem um peso menor. Cerca de 10%
da  matriz  energética  norte-americana  é  renovável  e,  desse  montante,  26%  são
produzidos  pelas  hidrelétricas.  Ainda assim,  trata-se de um setor  estratégico que
deve ser considerado para o fortalecimento de hegemonia mundial.

C14

g.  Geotérmica –  Desenvolvedores  da  energia  geotérmica,  tecnologia  que  gera
eletricidade com uso do calor proveniente do interior da Terra, realizam experimentos
nos EUA à beira de um vulcão adormecido na região de Oregon, com o objetivo de
impulsionar  a  metodologia  considerada  renovável  e  testar  sua  aplicabilidade,
podendo assim, no futuro, ser um dos componentes da sua matriz energética e ser
considerada para a manutenção de sua hegemonia.

C15

h. Nuclear – Os EUA são o maior produtor mundial de energia nuclear, enquanto a
França é o país que tem a maior parte da eletricidade gerada por fonte nuclear. O
domínio dessa fonte é necessário para manter a tecnologia de processamento de
urânio e o apoio às embarcações nucleares da Marinha e, por conseguinte, um papel
hegemônico.

C16 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)

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
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