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

(UMA SOLUÇÃO)

HISTÓRIA

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

Comparar  a atuação  dos  Estados  Unidos  da América  (EUA)  e da  então  União  das  Repúblicas  Socialistas

Soviéticas (URSS) na Guerra da Indochina (1961-1975) e na Guerra do Afeganistão (1979-1989), respectivamente, utilizando

os seguintes fatores: Envolvimento, Apoio à Insurgência, Formação de Alianças, Opinião Pública e Tratados de Paz.

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
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.

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t    o  

Identificação do
objeto correto

M9

Comparação dos
objetos obedecendo

aos mesmos
referenciais (fatores

de comparação).

Totalmente.

Empregou mais da metade dos referenciais corretamente.

Empregou menos da metade dos referenciais corretamente.

Não empregou os referenciais corretamente.

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
Comparação 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

conclusões
parciais.

De forma dedutiva.

Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

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

Compreensão
do nível de

desempenho

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)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

In    tr  odu    çã    o  
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
A atuação de Estados Unidos da América (EUA) e antiga União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS) nos conflitos da Guerra Fria: Indochina (1961-1975) e
Afeganistão (1979-1989).

C2 Os EUA e a presença no Sudeste Asiático para impedir a expansão do comunismo.

C3 A URSS e a presença no Afeganistão para manter seu domínio na Ásia Central.

C4
A seguir, serão comparadas as atuações dos EUA na Guerra da Indochina (1961-
1975) e da então URSS na Guerra do Afeganistão (1979-1989).

C5 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. Estados Unidos na Guerra da Indochina (1961-1975).

C6

1) Fator de comparação (FC): Envolvimento

Os EUA iniciaram seu envolvimento na Indochina na década de 1950, com apoio
financeiro ao Vietnã do Sul. Em 1961, foram enviados 400 instrutores militares,
ocorrendo choques entre as forças apoiadas pelos EUA e guerrilhas Vietcongs. A
partir  de 1964, tropas americanas passaram a enfrentar os  Vietcongs e norte-
vietnamitas até 1970, quando a guerra expandiu para o Camboja e Laos. Em
1971, os EUA começaram a passar a responsabilidade da guerra para o Vietnã
do Sul, até a retirada americana em 1973.

C7

2) Fator de comparação (FC): Apoio à Insurgência

Os EUA enfrentavam a Guerrilha  Vietcong na Indochina,  apoiada diretamente
pelo  Vietnã  do  Norte,  com  suporte  de  China  e  URSS  em  equipamentos  e
armamentos.

C8
3) Fator de comparação (FC): Formação de Alianças

Os  EUA tiveram  apoio  militar  de  diversos  países  na  Guerra  da  Indochina:
Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Nova Zelândia e Tailândia. 

C9

4) Fator de comparação (FC): Opinião Pública

A opinião pública americana apoiou o envolvimento dos EUA em um primeiro mo-
mento, mas a duração da guerra e a impossibilidade da vitória, especialmente
após a Ofensiva do Tet de 1968, fizeram com que a opinião pública americana se
tornasse contra a guerra e pressionasse pelo fim do envolvimento dos EUA no Vi-
etnã.

C10

5) Fator de comparação (FC): Tratados de Paz

O fim da guerra foi  negociado pelos Acordos de Paz de Paris (1973),  com a
retirada completa dos EUA da Indochina, e um cessar-fogo entre Vietnã do Norte
e Vietnã do Sul. A guerra recomeçou em 1974 e o Vietnã do Norte conquistou o
do Sul em 1975.

C11 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C12
A derrota dos EUA na Guerra da Indochina, no enfrentamento ao Vietnã do Norte
e  aos  Vietcongs,  apesar  dos  apoios  internacionais,  o  que  fragilizou  a
superpotência no contexto da Guerra Fria e na busca da hegemonia global.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

b. União Soviética na Guerra do Afeganistão (1979-1989).

C13

1) Fator de comparação (FC): Envolvimento

A URSS se envolveu no Afeganistão em 1979 de maneira direta, invadindo o país e
implantando um regime pró-soviético. Houve forte resistência de grupos insurgentes
e  a  guerra  escalou  até  1985,  o  ano  mais  sangrento  e  com  maior  número  de
combates. A partir de 1985, os soviéticos começaram os planos para se retirar, com
ofensivas limitadas. A retirada soviética se deu entre 1988 e 1989.

C14

2) Fator de comparação (FC): Apoio à Insurgência

A URSS enfrentou os mujahidin, combatentes islâmicos organizados em diversos
grupos guerrilheiros, que ganharam apoio à medida que a guerra avançava. Arábia
Saudita,  Paquistão e China foram alguns dos países que apoiaram os mujahidin,
assim como os EUA, que forneceram equipamentos e armamentos.

C15
3) Fator de comparação (FC): Formação de Alianças

A  URSS  não  teve  nenhum  apoio  direto  de  outros  países  na  Guerra  do
Afeganistão.

C16

4) Fator de comparação (FC): Opinião Pública

A opinião pública soviética não era informada sobre a guerra, exceto por aqueles
cujos  familiares  retornaram  feridos  ou  mortos  dos  campos  de  batalha,  o  que
tornou a guerra extremamente impopular. 

C17

5) Fator de comparação (FC): Tratados de Paz

Os soviéticos  assinaram acordos  de  paz  com o  governo  afegão  e  alguns  dos
grupos guerrilheiros, além dos EUA e Paquistão, em Genebra, em 1988, o que
levou à retirada das tropas soviéticas em 1989. A guerra civil seguiu com breves
pausas, durante a década de 1990.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C19
O fracasso da antiga URSS no Afeganistão, em uma guerra sem apoio internacional,
ficando  isolada  até  mesmo  entre  os  aliados  do  Pacto  de  Varsóvia,  o  que
enfraqueceu a superpotência no contexto da Guerra Fria.

c. Comparação.

C20

1) Fator de comparação (FC): Envolvimento

Enquanto os EUA iniciaram um envolvimento gradual e indireto, passando para o
direto e depois voltando ao indireto na Indochina, a URSS manteve um envolvimento
direto em todo o conflito no Afeganistão.

C21

2) Fator de comparação (FC): Apoio à Insurgência

Os EUA enfrentaram uma insurgência coordenada pelo Vietnã do Norte, o Vietcong,
que era treinada e suprida por países comunistas na Indochina, enquanto a URSS
enfrentou  uma  insurgência  que  recebeu  armamentos  e  operava  de  forma
independente em diversos grupos supridos por EUA, Paquistão e Arábia Saudita.

C22
3) Fator de comparação (FC): Formação de Alianças

Os EUA conseguiram aliados para travar o conflito na Indochina, enquanto a URSS
não teve nenhum apoio direto no conflito.

C23

4) Fator de comparação (FC): Opinião Pública

A opinião  pública  dos  EUA apoiava  a  intervenção  na  Indochina  num  primeiro
momento,  tornando-se  contra  a  ação  com os  insucessos  na  guerra,  enquanto a
opinião pública da URSS era contra a guerra, especialmente por não ser informada
a respeito dela, somente sabendo pelo número de mortos.

C24

5) Fator de comparação (FC): Tratados de Paz

Os EUA negociaram com o Vietnã do Sul e do Norte os Acordos de Paz de Paris
(1973) que garantiram a saída dos EUA da guerra, mas não durou muito,  com o
Vietnã  do  Norte  conquistando  o  Sul;  por  outro  lado,  a  URSS  negociou  com
diferentes  atores  os  acordos  de  Genebra  (1988),  garantindo  a  retirada  do
Afeganistão, o que não deteve a guerra civil naquele país. 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão parcial

C26

A atuação  de  EUA na  Guerra  da  Indochina  e  da  antiga  URSS  na  Guerra  do
Afeganistão,  com diferentes abordagens e apoios internacionais,  a  despeito  da
capacidade das duas superpotências acabou por resultar em dois fracassos que
reverberaram na Guerra Fria.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C27
O envolvimento dos EUA e da URSS nas Guerras da Indochina e do Afeganistão,
respectivamente, e como isto se refletiu no conflito entre as superpotências.

C28

A debacle das superpotências na Indochina e no Afeganistão, que fragilizou os
EUA e gerou um período de recuperação nos anos 1970,  enquanto a antiga
URSS não conseguiu se recuperar da derrota, sendo uma das causas para a
dissolução daquele país em 1991.

C29
As  transformações  globais  ocorridas  pela  ação  das  superpotências  nestas
guerras e a Guerra Fria.

C30
A “Síndrome do Vietnã” e a “Armadilha do Urso”: como EUA e URSS lidaram com
as consequências de tais conflitos.

C31 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)
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar as ações que delinearam o perfil da Política Externa Brasileira durante a Primeira República (1889-

1930), destacando o papel desempenhado pelo Barão do Rio Branco.

 
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 Política Externa Brasileira (PEB) foi caracterizada por ações que desenharam o
seu perfil após a Proclamação da República.

C2
O período compreendido entre o fim da Monarquia (1889) e a Revolução de 1930
no Brasil é conhecido como República Velha ou Primeira República.

C3
José  Maria  da  Silva  Paranhos  Júnior,  o  Barão  do  Rio  Branco,  teve  grande
atuação na política exterior do País nesse período.

C4

A historiografia que aborda a PEB na Primeira República tende a dividi-la em três
diferentes momentos: o que vai de 1889 até a posse do Barão do Rio Branco em
1902; o segundo de sua investidura até a sua morte, em 1912, e o terceiro de
1912, até 1930.

C5
Serão apresentadas as ações que delinearam o perfil  da PEB nesse período,
destacando-se a participação do Barão do Rio Branco.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

Algumas ideias

As ações da PEB.

C7
a. A busca pelo reconhecimento da República – A chancelaria brasileira atuou
no  sentido  de  se  buscar  o  reconhecimento  internacional  do  novo regime  de
governo (República), acatando todos os compromissos contraídos pelo Império.

C8
b.  A dinâmica das relações diplomáticas com Portugal – Rompimento das
relações com Portugal (1894) em decorrência do aceite que este país fez ao
receber os revoltosos da Revolta da Armada (1893-1894).

C9

c.  A intensificação das relações diplomáticas com os Estados Unidos da
América  (EUA) –  O aumento  das  relações  Brasil-Estados  Unidos  durante  a
Primeira República se constituíram o perfil  das ações da PEB, tendo os EUA
substituído  a  tradicional  hegemonia  britânica  nas  relações  externas  do  País,
sendo essa aproximação bastante defendida pelo Barão do Rio Branco.

C10
d. Intensificação das relações diplomáticas com a Argentina – No tocante à
Argentina, as relações foram incrementadas, passando da exaltação inicial para
a desconfiança, tendo em vista a Questão de Palmas.

C11

e.  Participação nas Conferências Pan-Americanas –  A participação efetiva
dos governos desse período nessas conferências demonstrou o perfil da PEB no
tocante  a  um  compromisso  maior  com  as  ideias  e  princípios  do  pan-
americanismo.  Destaca-se nesse processo a atuante participação do Barão
do Rio Branco.

C12

f.  A solução da Questão do Amapá     – Questão de limite entre o Brasil  e  a
França (1895-1900), tendo a diplomacia brasileira apelado para o arbitramento
suíço, perfil  da atuação da política externa do País,  tendo como destaque o
papel do Barão do Rio Branco antes de ser chanceler.

C13

g. A solução da Questão de Palmas – Essa questão, também conhecida como
das  Missões,  foi  tratada  pela  chancelaria  brasileira  entre  1890 e  1895,  com
destacada participação do Barão do Rio  Branco,  mesmo não estando à
frente da chancelaria.

C14

h.  A solução da Questão da Ilha da Trindade – Disputa diplomática entre o
Brasil e a Inglaterra (1895-1896) pela posse da ilha, confirmando a ação da PEB
nesse episódio que o novo regime tinha a mesma vitalidade da monarquia na
defesa dos interesses nacionais.

C15

i.  A  solução  da  Questão  do  Acre  (1903) –  Essa  questão  foi,  sob  vários
aspectos, relevante para o Brasil, mostrando as ações da PEB no sentido de
definir  importantes  áreas  do  território  e  resolver  conflitos  entre  brasileiros  e
bolivianos, com substancial participação do Barão do Rio Branco.

C16
j.  A  solução  da  Questão  do  Pirara  (1904) –  Contencioso  entre  o  Brasil
(Roraima)  e  a  Inglaterra  (Guiana  Inglesa),  sendo  a  única  questão  de limites
desfavorável ao País, tendo sido o representante brasileiro Joaquim Nabuco.

C17

k. A participação nas Convenções de Haia (1899-1907) – Nessas conferências
foram abordados vários aspectos sobre a conduta e os meios de guerra e sobre
a resolução pacífica de disputas, tendo o Brasil atuado de forma relevante, por
intermédio de sua PEB.

C18

l.  A  participação  na  Primeira  Guerra  Mundial  (1914-1918) –  Na  Grande
Guerra, inicialmente, o perfil de PEB foi caracterizado pela neutralidade, tendo a
conjuntura  internacional  levado  o  País  à  declaração  de  guerra  à  Alemanha,
permitindo  que o  Brasil  participasse do Tratado de  Versalhes  e  da  Liga  das
Nações.

C19

m.  A  participação  no  Tratado  de  Versalhes  (1919) –  Embora  com  uma
pequena  participação  na  I  GM,  o  Brasil  teve  uma participação  de  relevo  na
Conferência de Paris, demonstrando a atuação da política exterior do País nesse
episódio.

C20
n. A participação na Liga das Nações (1919-1926) – Embora a participação do
Brasil  nesse organismo tenha sido breve a diplomacia brasileira  buscou uma
posição de protagonismo no cenário internacional.

C21 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 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)

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.
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