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

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Analisar os atuais fluxos migratórios para o Brasil na região Amazônica transnacional, nas expressões econômica

e psicossocial, concluindo sobre seus impactos para a ocorrência de ilícitos transfronteiriços.

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
Os fluxos migratórios para o Brasil fazem parte da atual conjuntura internacional afe-
tada pelas crises migratórias.

C2
A Amazônia transnacional, caracterizada pela existência da floresta equatorial om-
brófila, é integrada pelos seguintes países do subcontinente sul-americano: Bolívia,
Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Equador, Guiana Francesa e Suriname.

C3
Os fluxos migratórios têm condicionantes que perpassam por dimensões políticas,
econômicas, psicossociais, fisiográficas ou militares.

C4
O Brasil faz fronteira com todos os países mencionados, exceto o Equador. Esta si-
tuação favorece a criação de rotas migratórias legais e clandestinas, permitindo a
articulação de ilícitos transnacionais de várias tipos.

C5
A seguir, serão analisados os atuais fluxos migratórios para o Brasil na região Ama-
zônica transnacional, nas expressões econômica e psicossocial, concluindo sobre
seus impactos para a ocorrência de ilícitos transfronteiriços.

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

Na região  Amazônica  brasileira,  a  maioria  dos  imigrantes  são originários  dos
próprios  países  amazônicos.  A  imigração  ilegal  é  frequente.  A  migração
transfronteiriça ocorre tanto ao longo da extensa fronteira do Brasil quanto nas
fronteiras dos demais países. 

C8
A Amazônia é a grande rota de entrada de imigrantes, principalmente originários
do Haiti, Venezuela, Peru, Colômbia e Bolívia.

C9

A principal rota de entrada de haitianos no Brasil é por meio do estado do Acre,
depois de passarem por Peru ou Bolívia. Apesar de entrarem principalmente pelo
referido estado, a maior parte dos imigrantes dispersou-se por todo o território
brasileiro. Esse cenário resultou no aumento da exploração da mão de obra, na
marginalização e na intensificação dos trabalhos informais. 

C10

Já os venezuelanos ingressam no Brasil pelo estado de Roraima e são recebidos
por  uma  Força-Tarefa  Humanitária  (FTH),  para  ações  de  abrigamento  e
interiorização no território brasileiro. Destaca-se também, mas não apenas isso,
que buscam fugir da severa escassez de remédios, da instabilidade política e de
uma  inflação  galopante.  Há  pouco  impacto  econômico,  atualmente,  advindo
desse contingente na área de fronteira, devido à ação da FTH.

C11

O Peru destaca-se, atualmente, como o maior centro mundial de produção  in
natura da pasta base de coca. A dinâmica econômica do narcotráfico peruano
afeta diretamente o Brasil por meio da projeção de seus negócios ilícitos e de
conflitos  inerentes  ao  tráfico  peruano  em  nosso  território,  aumentando  a
necessidade de vigilância e repressão ao tráfico transfronteiriço. 

C12

O Peru, a Colômbia e a Bolívia são responsáveis pelo cultivo de quase toda a
coca do mundo, o que demonstra a importância desses países no circuito do
tráfico internacional,  movimentando grandes recursos de ordem econômica.  A
cocaína colombiana é levada por traficantes para ser refinada em laboratórios
clandestinos situados na amazônia brasileira.  A lavagem do “dinheiro sujo”  do
tráfico também repercute no comércio e na dinamização do setor bancário local.

C13
O  fluxo  migratório  originado  desses  países  é  principalmente  clandestino  e
movimenta  o  narcotráfico,  além  do  tráfico  de  pessoas  e  animais  na  região
transfronteiriça.

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C15

O fluxo migratório clandestino, originado no Peru, Colômbia e Bolívia, impacta o
narcotráfico  na  área de fronteira Amazônica e  é  o  principal  responsável  pela
articulação de rotas,  de  associações e  de acordos ilícitos,  com repercussões
diretas e indiretas para o Brasil, que mobilizam diversos países e altas somas em
recursos econômicos.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

b. Expressão Psicossocial

C16

O fluxo migratório ilegal de várias origens incentiva a questão da biopirataria, por
intermédio  do  contrabando  de  diversas  formas  de  vida  da  flora  e  da  fauna
amazônicas e sua posterior patenteação, além da apropriação e monopolização
dos conhecimentos das populações tradicionais  no que se refere ao uso dos
recursos naturais, provocando óbices socioeconômicos à área. 

C17

As  identidades  linguísticas,  étnicas  e  religiosas  de  segmentos  estrangeiros
com o povo brasileiro,  particularmente no Acre e em Roraima,  bem como o
intenso  comércio  transfronteiriço,  criaram  laços  identitários,  podendo,
futuramente,  gerar  conflitos  de  reafirmação  de  soberania  em  determinadas
regiões  fronteiriças,  além  de  facilitar  o  aparecimento  de  ilícitos  como  a
exploração predatória de madeira.

C18
Os imigrantes boliviano, haitiano e venezuelano são aqueles que mais sofrem
com a  xenofobia,  particularmente  quando  disputam  o  mercado  de  trabalho
local.

C19

O narcotráfico é potencializado pelos fluxos migratórios colombiano, boliviano
e  peruano  e  visto  pelas  autoridades  como  o  principal  responsável  pelo
constante aumento da violência e dos índices de homicídio entre crianças e
adolescentes nas regiões transfronteiriças e metropolitanas brasileiras.

C20

As  ações  da  Força-Tarefa  Humanitária  do  Exército  Brasileiro  em  Roraima
buscam  minimizar  o  impacto  da  migração  venezuelana  para  a  região
transfronteiriça norte. Vacinação, abrigamento e interiorização são atividades
desenvolvidas que aliviam o encargo social daquele ente federativo.

C21
Normalmente, o fluxo migratório para o Brasil é composto por um efetivo com um
baixo nível de instrução e de renda, o que acaba ocasionado a marginalização e
a criminalidade.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C23

Grande parte do efetivo, de origem humilde e com laços identitários com o povo
brasileiro, que compõe o fluxo migratório para o Brasil busca uma realocação no
mercado de trabalho na área de transfronteiriça e poderá trazer,  futuramente,
questionamentos sobre questões envolvendo soberania.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24
Os atuais  fluxos migratórios  para o  Brasil  na  região  Amazônica transnacional
causam variados impactos para a ocorrência de ilícitos transfronteiriços.

C25

Em síntese,  a existência de um fluxo migratório  desordenado pode facilitar  a
ocorrência  de  ilícitos  de  todas  os  tipos,  além  de,  futuramente,  trazer
questionamentos  sobre  a  soberania  brasileira  em  algumas  regiões
transfronteiriças. 

C26
O narcotráfico é o principal ilícito transfronteiriço advindo do fluxo migratório para
o  Brasil,  por  movimentar  recursos  econômicos  vultosos  e  por  suas
consequências nefastas.

C27

A descentralização dos centros produtores de drogas na Amazônia, espalhados
por Peru, Bolívia e Colômbia, países fronteiriços ao Brasil, tornou mais difícil para
as autoridades brasileiras o combate ao narcotráfico, devido ao fluxo migratório
clandestino e à extensão da fronteira.

C28
Os impactos do fluxo migratório venezuelano foram mitigados pela criação de
Força-Tarefa Humanitária, permitindo o controle e a interiorização desse efetivo.

C29
Em algumas regiões, a existência de identidades étnicas e/ou religiosas permitiu
a fixação e o exercício de atividades comerciais.

C30
Por fim, os atuais fluxos migratórios são complexos, e mais ainda as migrações
transnacionais,  por  envolverem  aspectos  de  fronteira  nacional,  soberania  e
processos sociais.

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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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)

“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.
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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%)

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.

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

Algumas
ideias

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.

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.
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(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


