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

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Estudar  o Nordeste  (NE)  Brasileiro,  nas  expressões  econômica  e  psicossocial,  destacando a  situação  da

produção agrícola existente no Vale do São Francisco,  concluindo sobre a importância nordestina para a produção de

alimentos no País.

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.

Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os itens
em que dividiu o texto.

Resumiu de forma inadequada ou deixou de destacar as
ideias essenciais.

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

Estudo 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.

M12
Elaboração das

ideias do
destaque.

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 do
resumo, reforçando

as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais.

Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira incorreta.

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
O NE é o complexo regional que mais se desenvolve economicamente no Brasil,
com o Produto Interno Bruto (PIB) dos seus estados crescendo, em média, 3,5% ao
ano, segundo um estudo do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

C2

A região NE é dividida em quatro sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio
Norte. O Vale do São Francisco nordestino margeia o rio São Francisco nos estados
da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. É uma área fértil e que tem recebido di-
versos investimentos em irrigação federal e governamental. Tornou-se um importan-
te produtor de frutas e hortaliças.

C3

Ao longo da história, o NE passou por diversas transformações econômicas, com
destaque para o século XX, quando a região sofreu o seu maior declínio, sendo con-
siderada uma “região problema” e tornando-se uma grande fornecedora de mão de
obra barata, sobretudo para o Sudeste (SE) brasileiro.

C4
O NE possui atividades econômicas e níveis sociais diversos. Atualmente, apesar
dos problemas relacionados à seca e ao desequilíbrio regional, observa-se uma níti-
da expansão industrial e da agricultura moderna em curso nessa região.

C5

A seguir, o NE brasileiro será estudado nas expressões econômica e psicossocial,
com destaque para a situação da produção agrícola existente no Vale do São Fran-
cisco e concluindo sobre a importância nordestina para a produção de alimentos no
País.

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. Expressão Econômica

C7

Matérias-primas. A região NE, de um modo geral, por causa de fatores como o
clima, os tipos de solo e a hidrografia, apresenta dificuldade de assegurar sua
autossuficiência em matérias-primas, dependendo de outras regiões. Destaca-se
a  importância  do  sistema  de  irrigação  por  gotejamento,  contribuindo  para  o
aumento da produção de hortaliças no país.

C8

Sistema de transporte. O NE possui rodovias em expansão; há o aumento da
oferta de transporte aeroviário.  O sistema hidroviário,  por  exemplo, tem como
destaque  o  Rio  São  Francisco  (Rio  da  Integração  Nacional)  que  assegura  a
ligação rural urbana e com outras áreas e regiões.

C9

Força de trabalho.  Apesar do crescimento econômico, segundo o Instituto de
Pesquisa Econômicas e Aplicadas (IPEA) a força de trabalho tem decrescido no
NE, sendo a região a que apresenta a maior proporção de pessoas que nem tra-
balha, nem procura ocupação. Destaca-se, paralelamente o aumento do uso de
mão de obra qualificada no Vale do São Francisco.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C10

Participação no Produto Interno Bruto (PIB). A Região NE é a terceira maior
economia  do  Brasil  entre  as  grandes  regiões  e  vem  aumentando  seu
desempenho. Sua participação no PIB foi de13,9% em 2014, após a Região Sul
(16,4% de participação no PIB),  e à frente da Região Centro-Oeste (9,4% de
participação no PIB). Destaca-se o aumento da produtividade na região do Vale
do São Francisco.

C11

Pecuária. Na região se cria principalmente o gado bovino. Os maiores rebanhos
bovinos  estão  na  Bahia  (10.229.459  cabeças),  seguido  por  Maranhão
(5.592.007),  Ceará  (2.105.441),  Pernambuco  (1.861.570)  e  Piauí  (1.560.552),
contribuindo para a oferta de carne e leite no Brasil.

C12
Produção canavieira. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola da região,
produzido principalmente por Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

C13
O plantio de soja. O Oeste baiano e o Sul do Piauí são grandes produtores de
soja, com um padrão moderno, associado ao complexo agroindustrial. Cerca de
10% da soja brasileira sai dessas áreas.

C14
O cultivo de algodão no semiárido nordestino. O estado da Bahia se destaca
como o maior produtor de algodão no NE brasileiro, sendo responsável por mais
de 90% do algodão em pluma da região.

C15

Corredor  de  exportação  Norte.  A produção  agrícola  do  Sul  do  Maranhão
passou  a  escoar  para  o  Porto  de  Itaqui,  em  São  Luís.  Destacam-se os
investimentos em logística, visando ao escoamento da produção do Vale do São
Francisco.

C16

Produção de frutas tropicais, subtropicais. É praticamente ininterrupta no NE.
Destaca-se que no Polo Agroindustrial de Petrolina e Juazeiro encontram-se os
maiores  produtores  de  manga  do  país,  tendo  alguns  deles  já  alcançado
mercados externos.

C17 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C18

A Região  NE vem aumentando sua  participação  no  PIB nacional,  devido à
pecuária, soja e produção de alimentos. Desse modo, precisa das matérias-
primas e da força de trabalho para, com a melhoria do sistema de transporte,
escoar mais eficazmente a produção de frutas e hortaliças da região do Vale
do São Francisco para o mercado nacional.

b. Expressão Psicossocial

C19

Expectativa  de  vida.  É  a  média  de  anos  de  vida  de  uma  pessoa  em
determinado país ou região. No caso nordestino, o quadro é de crescimento,
fazendo com que a região chegasse à marca de 71,2, mas ainda abaixo da
média nacional.

C20

Taxa  de  mortalidade  infantil.  Corresponde  ao  número  de  crianças  que
morrem  antes  de  completar  01  ano  de  idade.  Em  relação  à  taxa  de
mortalidade infantil nos estados do Nordeste, tem-se a média de 19,5 por mil
nascidos vivos, abaixo da média nacional.

C21

Taxa de analfabetismo. Corresponde ao percentual de pessoas que não sabem
ler nem escrever. Por exemplo, com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia  e Estatística (IBGE),  a região NE ainda concentra a maior  taxa de
analfabetismo no País, atingindo uma média elevada da população.

C22
Alimentação.  É  um índice  referente  à  alimentação  mínima  que  uma pessoa
necessita, cerca de 2.500 calorias, e se essa alimentação é equilibrada. Destaca-
se o efeito da produção de frutas e hortaliças para a alimentação na região.

C23
Condições  médico-sanitárias.  Consiste  no  acesso  a  esgoto,  água  tratada,
pavimentação, entre outros. A região NE, principalmente no agreste e no sertão,
apresenta números inferiores à média nacional.

C24

População.  A  população  do  NE  do  Brasil,  em  2015,  chegou  a  56,5
milhões  de  habitantes.  Sua  densidade  demográfica  é  de  36,39  hab/km².
Possuía, em 2010, um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,659, o
menor das cinco regiões do País.

C25

Agricultura familiar. Abrange quase metade dos estabelecimentos do gênero no
Brasil e 88,3% dos agricultores da região NE, os quais ocupam 43,5% da área
total explorada pela agropecuária.  Destaca-se o aumento do seu percentual no
Vale do São Francisco, na produção de alimentos para o mercado interno.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C26

Habitação. O NE brasileiro é a região do País com maior número de famílias
sem acesso aos itens de habitação e consumo – e o contraste entre as regiões
urbana e rural nordestinas ainda é grande. Entre os itens de habitação, a água
canalizada é o item mais escasso, seguido pelo esgoto sanitário e pela energia
elétrica. Isso acontece tanto na área urbana quanto na rural.

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C28

A Região NE apresenta grande população absoluta, IDH em crescimento, mas
com elevadas taxas de analfabetismo. As condições médico-sanitárias e a oferta
de habitações são desfavoráveis, mas uma agricultura familiar importante para a
produção de alimentos para o mercado nacional.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C29
A produção agrícola no NE brasileiro, em especial na dinâmica região do Vale do
São Francisco, é um destaque no Brasil.

C30

Em resumo, o aumento da participação no PIB nacional, devido ao incremento da
pecuária,  a  soja  e  força  de  trabalho,  associados  à  melhoria  do  sistema  de
transporte,  faz  escoar  mais  eficazmente a produção de frutas  e hortaliças  da
região do Vale do São Francisco para o mercado nacional. Ao mesmo tempo, a
população absoluta, o IDH em crescimento, as elevadas taxas de analfabetismo,
condições médico-sanitárias e a oferta de habitações são desfavoráveis, sendo a
agricultura cada vez mais importante para a produção de alimentos.

C31

Conclui-se  que  a  importância  nordestina  para  a  produção  de  alimentos  tem
elevada  participação  de  produção  familiar,  indicando,  portanto,  a  importância
econômica e social dessa modalidade, principalmente quanto à sustentabilidade
da produção de alimentos para o País.

C32
O NE é uma área de expansão da fronteira agrícola nacional e contribuiu para
produção de alimentos para o mercado brasileiro.

C33

A importância nordestina no setor  de alimentos,  apesar  da baixa umidade do
clima,  ganhou  dinamismo  com  as  modernas  técnicas  de  irrigação  por
gotejamento,  aplicadas no Vale  do  São Francisco,  permitindo o  aumento das
colheitas e as exportações.

C35

Por fim, o NE vai reduzindo os desequilíbrios regionais em relação ao restante do
País. Além disso, a expansão da fronteira agrícola, em especial no Vale do São
Francisco, é o grande diferencial para o desenvolvimento dessa área que é tão
importante para a produção de alimentos no Brasil. 

C35 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)

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

hegemonia mundial.

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)
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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

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.

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.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

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.

(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.
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(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


