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PEP 2020 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar  a  situação  atual  do  saneamento  básico  da  população,  nas  regiões  Norte e  Nordeste do  Brasil,

concluindo sobre a importância da educação sanitária para saúde da população dessas regiões.

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

O saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como: distribuição 
de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resí-
duos sólidos, que impactam diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvol-
vimento da sociedade como um todo.

C2

A Região Norte é a maior região em extensão territorial, sendo a segunda região
menos habitada. É constituída pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins, e somente 8,67% da população da região possui
saneamento básico adequado.

C3

A Região Nordeste é a terceira em extensão territorial e a segunda mais habitada. É
constituída pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Per-
nambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A região é a segunda com menor índice
de abrangência de saneamento para a população, com apenas 16,61%.

C4

Neste contexto de saneamento básico precário, é necessária uma educação sanitá-
ria, para introduzir na população dessas regiões práticas educativas que tem como
objetivo induzir e adquirir hábitos higiênicos escolar, que promovam a saúde e evi-
tem doenças.

C5
A seguir, será analisada situação atual do saneamento básico da população, nas re-
giões Norte e Nordeste do Brasil, concluindo sobre a importância da educação sani-
tária para a saúde da população dessas regiões.

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. Região Norte

C7
Rede de esgoto – Muitas residências não têm sistema de coleta de esgotos,
com esgoto a céu aberto, fossas e sumidouros que provocam a contaminação da
água do solo.

C8
Distribuição de água potável – Fontes de água insuficientes, não potáveis e
sendo  utilizadas  por  pessoas  e  animais,  diminuindo  sua  higiene,  além  da
contaminação das águas do lençol freático por falta do esgotamento sanitário.

C9

Coleta de lixo – Depósitos de lixo inadequados na área rural e lixões na região
urbana provocam a proliferação de vetores de doenças, além de contaminar o
solo e cursos d’água, prejudicando o meio ambiente e piorando a situação de ob-
tenção de água potável, impactando na saúde.

C10
Urbanização – A Região Norte é uma das menos desenvolvidas do País e a
segunda  menos  urbanizada,  com  o  processo  de  urbanização  irregular  na
periferia, sem sistema de saneamento básico.

C11
Taxa de alfabetização – a região possui altos índices de analfabetismo entre as
pessoas com 15 anos ou mais (9,1%, segundo a pesquisa nacional por amostra
de domicílios (PNAD), dificultando uma educação sanitária de qualidade.

C12

Desigualdade social – A desigualdade social e a pobreza excessiva influenciam
diretamente na estrutura de saneamento básico dos domicílios  rurais e áreas
urbanas, além de apresentar uma dificuldade no acesso à educação sanitária,
piorando as condições da saúde.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C14

Pode-se concluir, parcialmente, que a situação do saneamento básico na região
Norte, no tocante à coleta e tratamento de lixo e à limpeza pública, apresenta
grandes deficiências, contribuindo para a poluição do meio ambiente, além da
desigualdade social e  analfabetismo, que inviabilizam uma educação sanitária
voltada à prevenção de doenças.

b. Região Nordeste

C15
Rede de esgoto – A falta de tratamento de esgotos e redes de esgoto suficientes
para população, obrigam os moradores a conviverem com fossas e sumidouros,
provocando contaminação dos solos e promovendo doenças em áreas carentes. 

C16

Disponibilidade de água potável – A distribuição de chuvas é irregular,  com
áreas de seca, havendo uma contaminação do solo com águas impróprias para o
consumo.  Com educação  sanitária  de  qualidade,  haveria  uma  orientação  de
como aproveitar e tratar adequadamente a água.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C17
Coleta  de  lixo –  A coleta  e  a  destinação  de  detritos  sólidos  e  líquidos  é
realizada inadequadamente, gerando áreas insalubres, que aumentam o risco
de proliferação de doenças.

C18

Urbanização –  Os  óbices  provenientes  da  urbanização  sem  planejamento
englobam a poluição das águas, pois os dejetos das residências e indústrias
são lançados sem tratamento nos córregos e rios, poluindo lençóis freáticos.
Ademais,  no  período  chuvoso  ocorrem  inundações,  com  dispersão  destes
poluentes,  facilitando  a  transmissão  de  doenças  como  a  cólera  e  outras
diarreias.

C19
Taxa de Alfabetização – Nas áreas rurais é precário o acesso às escolas, o
que dificulta a disseminação de uma educação sanitária eficiente.

C20

Desigualdade social – Caracteriza-se por dificuldades econômicas, pobreza,
subempregos  com  trabalhadores  desqualificados  e  mal  remunerados,
alimentação  inadequada  e  desnutrição,  provocando  uma  redução  da
resistência  orgânica de  parcela  da população menos favorecida,  tornando-a
mais suscetível à contaminação e ao contágio de doenças endêmicas.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C22

Conclui-se parcialmente, que tanto o acesso à água potável, como a coleta e o
tratamento dos esgotos, são fatores que impactam diretamente na saúde pública.
Uma educação sanitária de qualidade pode orientar como tratar a água, orientar
o descarte do lixo e reciclagem, diminuindo o impacto na saúde da população.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C23

O saneamento  básico  é  um dos  grandes  problemas  dos  estados,  devido  ao
déficit de saneamento ambiental nas residências. Apenas alguns domicílios de
áreas urbanas têm acesso à rede coletora de esgoto. Existe também déficit de
abastecimento de água potável nas regiões e coleta de lixo.

C24
Em  síntese,  ambas  as  regiões  apresentam  precariedade  no  sistema  de
saneamento  básico  e  dificuldade  de  acesso  à  educação  sanitária,  levando
proliferação de doenças a essa população.

C25
A educação sanitária familiar de qualidade influencia diretamente na formação de
um senso crítico em relação aos hábitos de higiene pessoal e ambiental.

C26
A falta de saneamento básico adequado nas regiões Norte e Nordeste favorece a
transmissão  de  doenças  infectocontagiosas,  como  hepatites,  toxoplasmose  e
esquistossomose, que tem maior incidência em áreas de maior carência 

C27

Por  fim,  a  situação  do  saneamento  básico  nas  Regiões  Norte  e  Nordeste  é
bastante precária,  necessitando de ações do poder público, desde uma maior
ênfase à  educação  sanitária,  até  os  investimentos  qualificados  e  específicos,
destinados a amenizar o atual quadro.

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.
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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)

“Estreito de Ormuz é motivo frequente de disputas. Foco de frequentes disputas, ele liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e
tem  importância  estratégica  mundial.”  (Fonte:  https://www.dw.com/pt-br/estreito-de-ormuz-%C3%A9-motivo-frequente-de-
disputas/a-15636658, acesso em 3 FEV 20)

Apresentar  a importância  geopolítica do Estreito  de Ormuz,  destacando os aspectos das teorias  do  Poder

Marítimo (Mahan) que corroboram a citação anterior.

1. MÉTODO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.

M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

caracterização das ideias
ou somente

caracterização).

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

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

Identificação
do objeto

correto

M9
Identificação da coerência
das ideias com o objeto.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

M10
Caracterização das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  

Identificação
do objeto

correto

M11
Elaboração das ideias

em destaque.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas
ideias

C1
O  Estreito  de  Ormuz  é  uma  via  marítima  de  valor  estratégico  no  contexto
geopolítico do Oriente Médio e global.

C2
Constitui-se em estreita faixa de navegação no Mar da Arábia entre o Irã e o
Omã. A região liga os golfos Pérsico ao de Omã.

C3
É um dos principais pontos de estrangulamento marítimo ou “chokepoints” no
sistema internacional, devido à sua relevância em termos econômicos, políticos e
estratégicos.

C4

A teoria  geopolítica  do  Poder  Marítimo  de Mahan formulou  a  tese  de  que  a
hegemonia mundial só seria alcançada por países que dominassem os mares
pela  via  militar  e  mercantil.  Ela  ratifica  a  importância  estratégica  dos
“chokepoints”.

C5
A seguir,  será  apresentada  a  importância  geopolítica  do  Estreito  de  Ormuz,
destacando os aspectos das teorias do Poder Marítimo (Mahan) que corroboram
a citação anterior.

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. Rota de transporte de petróleo e outros recursos energéticos
A região possui uma das maiores reservas de hidrocarbonetos do planeta, que
representa sua subsistência econômica. A partir do Golfo Pérsico, dois grandes
eixos de circulação de recursos energéticos servem a Europa Ocidental e os
Estados  Unidos  (via  oeste)  e  Ásia-Pacífico  (via  leste).  Fica  patente  a
necessidade  de  se  manter  a  integridade  das  passagens  estratégicas  que
sustentam este comércio. 

C8
Destaque: O controle comercial da rota confere poder ao seu detentor sobre o
fornecimento de parcela significativa da produção mundial  de petróleo e seus
derivados.

C9
b. Importante rota comercial
Ele dá acesso ao Oceano Índico e, posteriormente, a todas as grandes rotas de
navegação do mundo. 

C10
Destaque: O controle comercial das rotas que facultam o acesso a mercados
consumidores  da  Índia  e  países  próximos,  com  grandes  mercados  internos,
favorece a hegemonia preconizada por Mahan.

C11
c. Proximidade de centros importantes
Proximidade de centros financeiros e comerciais importantes, como Abu Dhabi e
Dubai.

C12

d. Ameaças de bloqueio por parte do Irã 
A ameaça de fechamento do Estreito de Ormuz é uma prática iraniana antiga. Tal
ato tem impactado o fornecimento de recursos energéticos para todo o sistema
internacional, porque eleva o preço do petróleo e derivados.

C13
Destaque: O controle da variação do preço de um recurso energético vital por
parte de um país contíguo a Ormuz ratifica a teoria de Mahan.

C14
e. Disputas pela soberania da região 
Apesar  de serem consideradas águas  internacionais,  o Irã reclama para si  a
posse do Estreito, ignorando os outros países da região do Mar da Arábia.

C15

f. Pressões estadunidenses e europeias
Os  Estados  Unidos  e  a  União  Europeia  vêm  aplicando  sanções  comerciais
diversas ao Irã, em razão do seu controverso programa nuclear. O Irã ameaçou
fechar Ormuz em diversas ocasiões, em resposta a essas sanções.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C16
Destaque: A disputa  pelo  controle  hegemônico  da  região,  inclusive  pela  via
nuclear, atesta seu valor geoestratégico.

C17

g. Patrulhamento de forças estrangeiras
Para agregar mais tensão, há a presença no Estreito das forças estrangeiras de
patrulhamento,  como  a  Marinha  dos  Estados  Unidos  e  a  do  Reino  Unido,
ignorando a soberania invocada pelo Irã ou demais países do Mar da Arábia.

C18
Destaque: A  disputa  pelo  controle,  inclusive  com  uso  de  forças  militares,
corrobora o valor do Estreito, segundo a Teoria do Poder Marítimo.

C19

h. Antagonismos entre Arábia saudita e Irã
A Arábia  Saudita  e  os  países  do  sul  do  Golfo  (sunita)  e  o  Irã  (xiita)  têm
antagonismos que transcendem a religião. Os alinhamentos saudita aos Estados
Unidos e iraniano à Rússia e à China acirram a disputa pela utilização de Ormuz.

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

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

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

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora fragmentado, com má articulação de ideias.  Há
contradições  que não dificultam  a  compreensão,
coerência  e  lógica  global,  mas  registram dificuldade  de
compreensão localizada.

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

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

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

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do
leitor.

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

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

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

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

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

 E1: Ortografia.

 E2: Pontuação.

 E3: Concordância.

 E4: Regência.

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


