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

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Analisar  as questões do Canal do Panamá (1903) e da Guerra das Malvinas (1982), quanto à atuação dos

Estados Unidos da América (EUA) e do Reino Unido, respectivamente,  destacando a importância  econômica dessas

questões para as potências envolvidas e concluir sobre os reflexos para o Brasil.

1. MÉTODO

PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I    n  t  r    o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.

M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
Elaboração das

conclusões
parciais.

De forma dedutiva.

Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t    o  

Identificação do
objeto correto

M9
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente.

Mais da metade das partes está coerente com o todo.

Menos da metade das partes está coerente com o todo.

Divisão sem coerência.

M10

Identificação da
coerência das
ideias com o

objeto.

Totalmente.

Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.

Não atendimento das ideias.

M11
Análise das ideias

com ligação de
causa e efeito.

Totalmente.

Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.

M12
Elaboração das

ideias do 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

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

Compreensão
do nível de

desempenho

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

A construção do canal do Panamá (1903) e a Guerra das Malvinas (1982) foram
acontecimentos marcantes que envolveram potências globais, tendo a participação
dos Estados Unidos da América (EUA) no primeiro evento e do Reino Unido no se-
gundo.

C2

O Canal do Panamá é um canal artificial que possui 82 km de comprimento, com
largura no Estreito de Culebra de 90 metros e no Lago de Gatún de 350 metros, que
corta o Panamá (País da América Central), ligando o oceano Pacífico ao oceano
Atlântico. A navegação por este canal começou em 1914, ano de sua inauguração.

C3
A Guerra das Malvinas foi um conflito que ocorreu em 1982 entre a Grã-Bretanha e
Argentina. O intuito era conquistar a posse do arquipélago que está situado a 464
quilômetros da costa argentina.

C4
As duas questões trouxeram reflexos econômicos e políticos para as potências glo-
bais envolvidas e também para o Brasil.

C5
Em seguida, serão analisadas as duas questões mencionadas quanto à atuação
dos EUA e Reino Unido, destacando-se a importância econômica para essas potên-
cias globais e concluindo-se sobre os reflexos para o Brasil.

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. No Canal do Panamá

C7

O presidente americano Theodore Roosevelt estava convencido de que os EUA
podiam  terminar  o  projeto,  e  reconheceu  que  o  controle  estadunidense  da
passagem  do  Atlântico  ao  Pacífico  seria  de  importância  militar  e  econômica
consideráveis.  Destaca-se que com a passagem concluída, os estados norte-
americanos  do  oeste  circulariam  suas  exportações  e  importações  por  um
caminho mais curto para os países da Europa. O mesmo ocorre com o leste, que
encurtaria seu trajeto marítimo para o mercado asiático e do Oriente Médio.

C8
Os EUA assumiram o projeto em 1904 e levaram uma década para concluir o
canal, que foi inaugurado oficialmente em 15 de agosto de 1914. Destaca-se a
intenção dos EUA de encurtar rotas marítimas para exportar e importar produtos.

C9

O Canal do Panamá reduziu muito o tempo de viagem para se cruzar os oceanos
Atlântico e Pacífico de navio, o que permitiu evitar a longa e perigosa rota do
cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, através da passagem de Drake ou
do estreito de Magalhães. Destaca-se essa vantagem para os EUA, principal in-
teressado na construção do canal.

C10
Os Estados Unidos continuaram a controlar a Zona do Canal do Panamá até a
assinatura dos Tratados Torrijos-Carter, em 1977, que passaram o controle da
passagem ao Panamá.

C11
Após um período de administração conjunta entre EUA e Panamá, o canal foi
finalmente assumido pelo governo panamenho em 1999 e, agora, é gerenciado e
operado pela Autoridade do Canal do Panamá, uma agência do governo do país.

Conclusão parcial

C12

O canal do Panamá permite passagem mais curta, mais rápida e mais segura
para os países banhados pelo Pacífico que vão para o Atlântico e vice-versa,
possibilitando ao Brasil tirar proveito na exportação da safra de grãos e minérios
pelo acesso ao Pacífico.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

b. Na Guerra das Malvinas

C13

Mediante a negativa do governo Galtieri em uma retirada pacífica dos militares
argentinos, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher ordenou a preparação
das  forças  britânicas  para  um  conflito  contra  os  argentinos.  A  evidente
superioridade bélica inglesa poderia antever o resultado deste conflito. Após uma
fase de relativo equilíbrio entre as forças militares envolvidas na guerra, o lado
britânico colocou em ação a chamada Operação Sutton,  enviando um grande
número de armas e fuzileiros para participar da guerra. 

C14
No  final  de  abril,  28  mil  soldados  ingleses  chegaram  em  100  navios  ao
arquipélago para defender seus 1.800 habitantes.

C15

No dia 25 de abril, uma unidade britânica desembarca em uma ilha próxima, a
Geórgia  do  Sul,  que  também  estava  nas  mãos  dos  argentinos.  Depois  de
breves  combates,  o  Reino  Unido  retoma  o  controle  da  ilha  e  começa  a
preparar  o  contra-ataque,  adaptando  equipamentos  para  receber  armas  da
OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), a aliança militar da qual o
país faz parte.

C16

A maior baixa argentina aconteceu no dia 2 de maio: longe da zona de conflito,
o  cruzador  General  Belgrano  é  torpedeado  por  um submarino  britânico  de
propulsão  atômica  e  afunda,  matando  368  homens.  Enquanto  isso,  nas
imediações das Malvinas, os dois exércitos travam intensas batalhas no ar.

C17

O avanço britânico se consolida em 21 de maio, com um desembarque anfíbio
na costa norte da ilha Malvina Oriental. Enfrentando tropas mal preparadas e
com  armas  antiquadas,  os  britânicos  capturam  povoados  menores,  como
Goose  Green,  até  cercarem  a  capital,  Porto  Stanley.  Em  14  de  junho,  os
argentinos se rendem e a guerra acaba. Tal  fato mostrou a necessidade de
reaparelhamento  do  Exército  Brasileiro,  que  também  tinha  armamento
obsoleto para enfrentar uma forma armada considerada como potência global.

C18
Quanto ao combate aéreo, os modernos caças-bombardeiros a jato Harrier e
Sea Harrier  eram poucos,  mas rivalizaram com a numerosa frota argentina,
obtendo a superioridade aérea.

C19
No tocante ao combate marítimo, além dos dois porta-aviões, o grande destaque
da  esquadra  eram  três  submarinos  de  propulsão  nuclear,  que  podiam  ficar
embaixo d’água por meses, sem denunciarem suas localizações.

C20
Em relação aos combates em terra, além de a tropa ter quase três vezes mais
combatentes  que  a  rival,  os  soldados  britânicos  eram  todos  profissionais  e
contavam com o moderno armamento da OTAN. 

C21

Na Inglaterra, o conflito fortaleceu a imagem política de Margaret Thatcher, que
conseguiu  se  reeleger  como primeira-ministra.  Destaca-se a  manutenção  de
posse da ilha servindo para exploração de petróleo e como porto de apoio de
chegada à Antártica para exploração de pesca e pesquisas científicas sobre o
meio ambiente.

Conclusão parcial

C22

As Malvinas, desde seu descobrimento, tiveram um papel estratégico por sua
localização, sendo um ponto de controle regional e por seu potencial em termos
de grandes reservas de petróleo, pesca e projeção sobre a Antártica. Além disso,
com  a  derrota  argentina,  o  Exército  Brasileiro  verificou  a  necessidade  de
transformação em suas forças armadas, principalmente quanto ao armamento e
doutrina.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24

A questão do canal do Panamá e a Guerra das Malvinas foram acontecimentos
que mostraram ao cenário mundial a força dessas duas potências globais,  os
EUA  na  expressão  econômica  e  a  Grã-Bretanha  na  expressão  política,
respectivamente, quanto às questões em pauta.

C25
Em síntese, tanto os EUA como a Grã-Bretanha se valeram dessas questões
para obterem vantagens econômicas, assegurando esses pontos estratégicos.

C26
Quanto ao canal do Panamá, verifica-se que o Brasil se beneficia principalmente
no  Norte  e  Nordeste,  pois  portos  destas  regiões  podem  tornar-se  terminais
concentradores de cargas demandadas do oceano Pacífico.
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C  on    c    l  u    s    ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C27
Em relação à guerra das Malvinas, Leônidas Pires Gonçalves, então Ministro do
Exército,  implantou  a  Força  Terrestre  90  (FT-90),  transformação vinculada às
lições aprendidas ou reforçadas pela Guerra das Malvinas.

C28

As questões do canal Panamá e a Guerra das Malvinas foram acontecimentos
marcantes da história  do continente americano que serviram para mostrar  ao
mundo  a  capacidade  de  projeção  de  poder  dos  EUA  e  da  Grã-Bretanha,
respectivamente.

C29 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)

Apresentar os conflitos internos e as revoltas que marcaram a Primeira República (1989 a 1930), destacando o

papel do Exército nessas contendas
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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
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

M11
Atendimento da imposição

do destaque

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 
2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas
ideias

C1
A Primeira República, ou República Velha, foi a denominação convencional para
o período que estendeu-se da proclamação da República até a ascensão de
Getúlio Vargas, em 1930.

C2

A República Velha tornou-se possível, em grande parte, graças à aliança entre
militares  e  fazendeiros  do  café.  Foi  uma  fórmula  política  duradoura  de
denominação: a “política dos governadores”, aliança entre os Estados de São
Paulo e Minas Gerais.

C3

Neste  período,  surgiram inúmeros  conflitos  e  revoltas,  em  protesto  contra  a
pobreza e a miséria. Quase sempre as aspirações dos rebeldes mesclavam-se
com  uma  profunda  religiosidade  e  seu  enfrentamento  era  exercido  com  o
emprego do Exército. 

C4
Ao  final  do  mandato  de  Washington  Luís,  todos  os  vícios  acumulados  pela
República Velha conduziram o País a uma solução violenta:  a Revolução de
1930, que pôs fim à Primeira República.

C5
A seguir, serão apresentados os conflitos internos durante a Primeira República
(1989 a 1930), destacando-se o papel do Exército nessas contendas.

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

A Revolução Federalista  - Teve início no Rio Grande do Sul (RS), em 1893, e
estendeu-se pelos estados de Santa Catarina e Paraná. Essa revolução refletia a
instabilidade política no RS e foi pacificada somente em 1895, durante o governo
de Prudente de Morais.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8

A Revolta da Armada – Rebelião chefiada pelo Almirante Custódio de Melo,
iniciou-se  em  1893  e  seu  objetivo  era  a  renúncia  de  Floriano  Peixoto.  Foi
combatida e vencida pelo Exército, no Rio de Janeiro; os revoltosos da Marinha,
após a derrota, fugiram para Desterro (atual Florianópolis).

C9

Guerra de Canudos – Iniciada em 1896, contra o Arraial de Canudos, o qual
encontrava-se sob a liderança de Antônio Conselheiro, líder messiânico. A quinta
e última expedição ao arraial ocorreu em 1897,  com a vitória das forças do
Exército. 

C10

A Revolta  da  Vacina –  Ocorrida  em  1904,  contra  a  atuação  do  sanitarista
Oswaldo Cruz, que havia regulamentado a lei tornando a vacina contra a febre
amarela obrigatória. Movimentos contrários surgiram na cidade do Rio de janeiro,
contando com apoio de integrantes da Escola Militar da Praia Vermelha. 

C11
A  Revolta  da  Chibata –  Rebelião  ocorrida  em  1910,  sob  a  liderança  do
marinheiro João Cândido, e teve como motivações os castigos físicos contra os
marinheiros, a melhoria da alimentação e o fim do Código Disciplinar da Marinha.

C12

A Guerra do Contestado – Ocorreu de 1912 a 1916, em uma área disputada
pelas províncias de Santa Catarina e Paraná. Tinha como contedores forças do
Exército apoiadas por tropas catarinenses, contra um movimento de sertanejos,
semelhante ao ocorrido em Canudos.

C13

O Cangaço  ou  banditismo  social –  Ocorrido  também  durante  a  República
Velha,  foi  uma  forma  pura  e  simples  de  banditismo  e  criminalidade,  que
aterrorizou o Nordeste de 1920 a 1938. O mais importante dos cangaceiros foi
Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o “Rei do Cangaço”. 

C14

O  Tenentismo –  Movimento  político-militar  iniciado  em  1922  que,  pela  luta
armada,  pretendia  conquistar  o  poder  e  fazer  reformas  na  República  Velha.
Contava com a liderança de jovens das Forças Armadas,  principalmente os
tenentes do Exército.

C15

A Revolta do Forte de Copacabana – Foi a primeira revolta tenentista, ocorrida
em 1922,  pretendia  impedir  a  posse do presidente Artur  Bernardes.  Naquela
ação,  tropas  do  governo  cercaram  o  Forte  de  Copacabana. Somente  dois
tenentes escaparam com vida: Eduardo Gomes e Siqueira Campos. 

C16

A Revolta  de  1924 –  Dois  anos  após  a  primeira  Revolta  Tenentista,  novas
rebeliões surgiram em regiões como o Rio Grande do Sul e São Paulo. Depois
de ocupar a capital paulista, as tropas tenentistas abandonaram suas posições,
diante da ofensiva armada do governo federal.

C17

A Coluna Prestes – As forças tenentistas do Rio Grande do Sul e de São Paulo,
entre os anos de 1924 e 1926, uniram-se e decidiram percorrer o interior do País,
procurando o apoio popular contra o governo central. Nascia, assim, a Coluna
Prestes, pois ambas foram lideradas por Luís Carlos Prestes.

C18
A Revolução de 1930 – Washington Luís foi deposto em 1930, com forte apoio
do Exército. Getúlio Vargas, principal liderança do movimento, assumiu a chefia
do governo. Assim terminava a República Velha.

C19 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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