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PEP 2021 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

Analisar os hábitos alimentares da população brasileira nas expressões social e econômica, concluindo sobre

as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN.

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

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

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.

M9

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.

M10
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.

M11
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

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

Compreensão do
nível de desempenho

M14

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.

M15 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1

O hábito alimentar é caracterizado como a forma com que as pessoas ou um grupo
de pessoas usam um determinado alimento. O uso inclui as etapas de seleção, pro-
dução e as formas de preparo e de consumo do alimento. Os hábitos alimentares
são definidos de acordo com a cultura e costumes de cada povo.

C2

Atualmente, o Brasil, um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, di-
vidido em 05 (cinco) Regiões Administrativas (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Cen-
tro-Oeste), apresenta diversas características alimentares regionais, influenciadas
por sua base cultural.

C3

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 1999,
integra os esforços do Estado Brasileiro que, por meio de um conjunto de políticas
públicas, propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde
e à alimentação.

C4
A alimentação brasileira tem matriz de origem portuguesa, em associação com as
culinárias indígena, africana, e dos colonos italiano e alemão, numa mescla à qual
se incorporam os ingredientes da terra.

C5
A seguir, serão analisados os hábitos alimentares da população brasileira, nas ex-
pressões social e econômica, concluindo sobre as diretrizes da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição.

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 Social

C7

Participação e controle social
O Sistema Único de Saúde (SUS) participa das políticas públicas no Brasil. Sua
legislação definiu mecanismos de orientação nutricional, com a participação de
nutricionistas  em Postos  de  Saúde,  orientando sobre  a  alimentação,  desde a
primeira infância até a idade adulta. 

C8

Segurança alimentar e nutricional
A  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  (SAN)  é  definida,  no  Brasil,  como  a
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente. A Soberania Alimentar se refere ao direito
dos  povos  de  decidir  sobre  seu  próprio  sistema  alimentar,  com  amparo  nas
metas da PNAN.

C9

Interrupção do aleitamento materno precocemente
Ocorre em razão da inadequada alimentação complementar, antes de 1 ano de
idade, pelos aspectos culturais da população e pela crença de que alimentos lác-
teos não maternos podem trazer tantos ou maiores benefícios para o filho. Essa
conduta pode levar ao desmame precoce, antes dos seis meses de vida, e à
oferta do leite de vaca e de alimentos ricos em gorduras, farináceos e açúcares,
antes de um ano de idade, aumentando o risco de obesidade infantil. Dentro da
PNAN, há uma orientação para o aleitamento materno exclusivo, até os 6 meses
de vida. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C10

Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
Atualmente, o controle e desenvolvimento das DCNT tem uma etapa no controle
nutricional, pois sabe-se que alimentos saudáveis evitam o desenvolvimento ou
agravamento  dessas  doenças.  Esse  controle  alimentar,  em  quantidade  e
qualidade, faz parte das diretrizes da PNAN.

Conclusão parcial

C11
Pode-se concluir,  parcialmente,  que as metas da PNAN visam a orientar e a
organizar os hábitos alimentares, em qualidade e quantidade que garantam o
desenvolvimento humano e o controle de doenças crônicas. 

b. Expressão Econômica

C12

Pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição
O desenvolvimento  do  conhecimento  e  o  apoio  à  pesquisa,  à  inovação  e  à
tecnologia, no campo da alimentação e nutrição em saúde coletiva, possibilitam a
geração  de  evidências  e  instrumentos  necessários  para  implementação  da
PNAN.

C13

Mudanças no mercado de trabalho
A saída da mulher  do ambiente exclusivamente doméstico,  para ingressar  no
mercado de trabalho, levou à diminuição no tempo gasto para o preparo dos
alimentos no  âmbito  familiar  e  ao  aumento  na  oferta  de  alimentos altamente
energéticos  e  calóricos.  Esse  fato  influenciou  diretamente  a  qualidade  da
alimentação  infantil,  provocando  o  surgimento  precoce  de  comorbidades  que
impactam as diretrizes da PNAN.

C14

Preço dos alimentos 
Nas áreas urbanas, o preço dos alimentos altamente calóricos pré-embalados e
de  comidas  prontas  (fast  foods),  de  menor  qualidade,  leva  ao  aumento  do
consumo de alimentos não saudáveis,  o que vai  de encontro às diretrizes da
PNAN.

C15

Agricultura familiar
A  agricultura  familiar  favorece  o  emprego  de  práticas  produtivas
ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação de cultivos, o menor
uso  de  insumos  industriais  e  a  preservação  do  patrimônio  genético.  Essa
prática  é  alinhada  às  diretrizes  da  PNAN,  pois  favorece  o  consumo  de
alimentos de qualidade.

C16

Desenvolvimento do agronegócio
Em  um  país  de  características  continentais,  como  o  Brasil,  a  agricultura
familiar não é suficiente para suprir a alimentação da população. O incentivo
ao  agronegócio  mantém  o  País  em  condições  de  segurança  alimentar,
conforme orienta a PNAN.

Conclusão parcial

C17

Conclui-se, parcialmente, que as metas da PNAN representam as linhas que
definem e regulam o caminho a ser seguido na definição das ações estatais,
direcionando a condução das políticas públicas para a melhoria das condições
de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C19
Os hábitos alimentares visam a uma alimentação equilibrada, desde a infância, e
à obtenção de hábitos de vida saudáveis.

C20
Em  síntese,  os  hábitos  alimentares  saudáveis  e  as  diretrizes  da  PNAN
apresentam-se como um importante conjunto de medidas, visando à promoção
dos direitos humanos à saúde e à alimentação.

C21

Sabemos que os hábitos alimentares são importantíssimos para saúde e o bem-
estar.  Fazendo  escolhas  saudáveis,  conseguimos  ter  uma  transformação  no
cardápio, com impactos positivos para a qualidade de vida e para a prevenção e
controle das DCNT.

C22

O desenvolvimento de hábitos de alimentação saudável é fundamental para a
manutenção da saúde da população. Associado à prática de atividades físicas e
esportivas, alcança resultados ainda melhores. Tais medidas visam a diminuir o
impacto de comorbidades, conforme os objetivda PNAN.
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C  on    c    l  u    s    ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C23

Por fim, pode-se afirmar que o hábito alimentar saudável é um requisito básico
para  a  promoção  e  a  proteção  da saúde.  As  políticas  públicas  são  medidas
administrativas  destinadas  a  orientar  e  auxiliar  na  consecução  dessa  meta,
possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento
humano.

C24 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)

“Quem controla a Europa Oriental, domina a Heartland; quem controla a Heartland ,domina a Ilha Mundial; e quem controla a Ilha Mundial,
domina  o  Mundo.”  (Fonte:  Universia  2018,  disponível  em:<http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/
textohtml.xhtml?redirect=27663428230511852530356729621>. Acesso em: 12 jan 2021).

Apresentar  as  ações estratégicas  da  Federação Russa a partir  do  século  XXI,  destacando os  efeitos  nas

relações com o Brasil.
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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/
Identificação do
objeto correto

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.

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 Federação da Russa,  doravante apenas Rússia,  é reconhecida pelo  direito
internacional como o Estado sucessor da União Soviética, que se fragmentou em
1991 com o final da Guerra Fria.

C2

A Rússia, grande pivô da eurásia, detém o maior território entre todos os Estados
do  mundo.  Com  aproximadamente  dezessete  milhões  de  km2,  faz  fronteira
terrestre com catorze países, além dos EUA e do Japão com os quais possui
fronteiras marítimas. É um país que possui cento e quarenta e dois milhões de
habitantes,  despovoado  se  comparado  a  outros  gigantes  territoriais  asiáticos
como a China e a Índia. Seu território é rico em diversos minerais raros e/ou
essenciais, dentre os quais se destacam o petróleo e o gás natural.

C3

O geógrafo Sir Halford Mackinder entendia a Rússia como a grande potência do
“heartland”  euroasiático.  Para  tanto,  os  russos  deveriam  empreender  ações
estratégicas  observando  as  expressões  econômica,  política,  científico-
tecnológica e psicossocial do poder nacional.

C4

O Brasil  e  a Rússia integram o Brics,  fórum econômico que é composto por
países de acelerado crescimento econômico como a China e a Índia, além da
África do Sul. Tanto Brasil como Rússia, embora com diferença de matizes ou
ênfases, destacam um conjunto de similitudes. Por exemplo, em relação a suas
próprias  capacidades  e  dimensões  continentais  e  à  reconhecida  importância
regional de ambos e seus imensos recursos naturais e parques industriais.

C5
A seguir, serão apresentadas as ações estratégicas da Rússia a partir do século
XXI, destacando os efeitos nas relações com o Brasil.

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

C7

Fortalecimento  da Organização de Cooperação de Xangai  (OCX). É  uma
organização  política,  econômica  e  militar  formada  por  China,  Rússia,
Cazaquistão, Tadjiquistão e Quirguistão, principalmente nas áreas de segurança
e  economia.  O  domínio  russo  visa  o  controle  da  Ásia  Central,  sendo  um
contrapeso do aumento da influência norte-americana na região.

C8

Aumento da oferta de energia. Os russos investem em gasodutos e oleodutos,
além de energia nuclear, construindo a primeira usina nuclear móvel visando a
consolidação da Rússia como uma grande potência energética da Eurásia.  O
aumento da cooperação na área de energia entre Brasil e Rússia visando a
fabricação de reatores para a produção de energia nuclear.

C9

Manutenção  das  capacidades  de  dissuasão  nuclear. Os  russos  mantêm
programas  militares  de  ponta  visando  a  conservação  de  um arsenal  nuclear
estratégico capaz de rivalizar com os Estados Unidos, China e Índia a fim de
dissuadir eventuais ataques convencionais por parte de outras potências.

C10

A manutenção dos laços políticos,  econômicos e militares com a antiga
área de influência. Os russos são, por causa da extensão e posição, o pivot
geográfico da Eurásia. É um exemplo dessa política a atuação da Rússia junto
às  ex-repúblicas socialistas  soviéticas por  meio  da Comunidade dos Estados
Independentes (CEI).

C11

Investimento  na  Ciberwar. O  investimento  em  tecnologias  de  ponta  que
possibilitem travar  guerras  híbridas  e  assimétricas  em ambientes  virtuais.  Os
russos se destacam por investir em engenharia e informática, isto é, no uso de
tecnologias de informação e comunicação para fins militares e políticos.

C12

Desenvolvimento  científico-tecnológico. A  Rússia  aumentou  investimentos
tecnológicos em setores como energia, informática e satélites geoestacionários.
Com efeito, criou o sistema de navegação por satélite GLONASS, concorrente do
Global Position System (GPS) norte-americano. O intercâmbio acadêmico que
ocorre desde o final da Guerra Fria, caracterizado por um fluxo constante e
significativo  de  cientistas  russos  contratados  por  universidades  ou
instituições científicas brasileiras como a Universidade de São Paulo (USP).

C13

Desenvolvimento  aeroespacial. A Rússia  é  um país  com  um  desenvolvido
programa  espacial,  onde  a  Corporação  Estatal  de  Atividades  Espaciais
Roscosmos  é  o  órgão  governamental  responsável  pelo  programa de  ciência
espacial e pesquisa geral aeroespacial e os centros de lançamentos de foguetes
no Cazaquistão e Oblast de Arcangel, próximo a Moscou.

C14

A intervenção Russa na Guerra da Síria. A Rússia tem desenvolvido na Síria a
expertise  de  projetar  uma força expedicionária.  Por  exemplo,   uma operação
militar que começou no fim de setembro de 2015. Consistiu em uma série de
ataques  aéreos  e  navais  contra  o  grupo  extremista  autoproclamado  Estado
Islâmico (EI). 

C15

Complexo industrial militar russo. A Rússia possui uma consolidada indústria
de defesa, exportando produtos de defesa (prode) para diversos países mundo
afora.  A celebração de  contratos de  aluguel,  com opção de  compra,  de
equipamentos militares russos pelo Brasil.

C16

O aumento da cooperação militar e econômica com a China. Os russos se
aproximam  estrategicamente  dos  chineses  a  fim  de  aumentar  o  seu  poder
nacional e rivalizar com os Estados Unidos no “tabuleiro” asiático, inclusive em
áreas marítimas tanto no hemisfério Norte como no Sul.

C17

O controle  territorial  da  Crimeia,  em especial  o  porto  de  Sevastopol. A
anexação  da  Crimeia  em  2014  quando  a  Rússia  se  vê  ameaçada  pelo
progressivo avanço da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) para o interior de sua zona de influência histórica.

C18

Reestatização  e  desenvolvimento  econômico. A  chegada  do  grupo  que
sustenta o atual presidente russo, Vladmir Putin, ao poder no fim dos anos 1990
provocou a reestatização de diversos setores da economia, com destaque para a
infraestrutura  e  a  energia  como  é  o  caso  da  empresa  Gazprom.  A Rússia
contribui  para  a  balança comercial  favorável  importando do Brasil  soja,
carnes (bovina, suína e aves), açúcar, café etc. 

C19 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.
Para uma melhor preparação quanto à Expressão Escrita, 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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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


