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PEP 2021 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA-SAÚDE

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

“Apesar de apresentar uma tendência à diminuição nos países desenvolvidos, no Brasil, a aterosclerose é a principal responsável pelas
doenças cardiovasculares. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a primeira causa
de mortes em todo mundo.” (Com. Ciências Saúde. 2011; 22(3):247-256)

Analisar as causas das doenças ateroscleróticas e seu impacto na administração financeira do Exército Brasileiro,

concluindo sobre os reflexos dessa doença para área assistencial do Sistema de Saúde do Exército.

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.

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)
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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

A aterosclerose é uma doença degenerativa causada pela formação de placas de
gordura e cálcio nas paredes das artérias, que dificultam a passagem do sangue.
Essas placas são conhecidas como ateromas. O processo de acúmulo de gordura
começa na infância, mas as consequências clínicas do problema se manifestam na
idade adulta.

C2
A aterosclerose é a principal doença degenerativa atualmente no Brasil e a maior
responsável pela ocorrência de doenças cardiovasculares, que são a primeira causa
de mortes no país, além de provocar sequelas. 

C3

O acúmulo de placas de colesterol nas paredes das artérias causa uma obstrução
do fluxo sanguíneo. As placas podem se romper e provocar oclusão aguda da arté-
ria por meio de coágulos. Em geral, a aterosclerose não apresenta sintomas, até a
ruptura das placas ou quando o acúmulo é grave o suficiente para obstruir o fluxo
sanguíneo. Pode, nesse caso, provocar infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente
vascular cerebral isquêmico (AVC) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), entre ou-
tros efeitos.

C4

O Sistema de Saúde do Exército apresenta altos gastos no tratamento de pacientes
portadores de doenças ateroscleróticas e suas sequelas. O tratamento necessita de
investimentos elevados e constantes, que impactam os recursos financeiros. Suas
sequelas refletem também na área psicossocial. Além do impacto financeiro, a de-
manda elevada de pessoal exige um grande número de equipes multiprofissionais
para controlar as comorbidades associadas.

C5
A seguir, serão analisadas as causas das doenças ateroscleróticas e seu impacto na
administração financeira do Exército Brasileiro, concluindo sobre os reflexos dessa
doença para área assistencial do Sistema de Saúde do Exército

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. Causas

C7

Sedentarismo 
Reduzido  esforço  físico  ocupacional,  pouca  atividade  de  lazer,  longas  horas
diante  da  televisão  ou  do  computador  e  uso  crescente  de  equipamentos
eletrônicos  domésticos  provocam  uma  redução  do  gasto  energético  e,
consequentemente, o acúmulo de gordura corporal, o que leva ao aumento das
doenças ateroscleróticas. Poucos brasileiros costumam praticar alguma atividade
física regularmente. O sedentarismo é, assim, um dos fatores que aumenta o
risco de doenças crônicas não transmissíveis.

C8

Suplementos alimentares
O  uso  de  suplementos  alimentares,  acompanhado  de  uma  alimentação
inadequada,  com  muito  carboidrato,  leva  ao  excesso  de  componentes
energéticos no corpo, que são convertidos em forma de gordura e se acumularão
nos vasos sanguíneos, levando à obstrução da circulação.

C9

Fatores genéticos 
Estudos recentes indicam que parte da população mundial possui predisposição
genética para adquirir  as doenças ateroscleróticas, sendo mais suscetíveis ao
surgimento de sequelas.  Os casos da doença nos ancestrais  são indicadores
dessa propensão, que se caracteriza por ser um fator de difícil controle.

C10

Estresse
O estresse leva a comportamento alimentar compulsivo, restrições do sono e ao
consumo  excessivo  de  doces  (que  tende  a  aumentar  quando  os  níveis  de
estresse são elevados, pois os carboidratos simples aumentam a produção de
endorfinas, que possuem efeito tranquilizante). Esse ciclo vicioso, decorrente do
estresse,  impacta  significativamente  o  sistema de saúde brasileiro,  por  ser  a
maior causa de desenvolvimento e complicações da doença aterosclerótica.

C11

Hábitos alimentares 
São hábitos Alimentares comuns, porém negativos: a substituição de refeições
por lanches, o costume de comer fora de casa, o aumento da quantidade da
ingestão  de  alimentos  e  o  incentivo  ao  consumo  de  alimentos  doces  e
gordurosos (mais palatáveis). Estes hábitos negativos geram acúmulo de gordura
na parede dos vasos sanguíneos.



3

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C12

Influência da mídia 
A comida vem sendo percebida como uma forma de obtenção de status social. O
alimento em nossa sociedade é uma mercadoria e, como tal, é explorado pela mídia.
A exposição a propagandas de alimentos pode influenciar as escolhas alimentares.
Ações de controle das propagandas são uma medida para amenizar essa influência
negativa. 

C13

Doenças cronicas não transmissíveis (DCT)
A aterosclerose  é  o  agente  etiológico  causador  da  HAS,  IAM,  doença  arterial
obstrutiva periférica (DAOP) e aneurisma arterial. A placa de gordura se calcifica na
parede dos  vasos,  aumentando resistência  periférica e gerando lesão endotelial.
Essas  doenças  podem  deixar  sequelas,  levando  os  indivíduos  acometidos  a
passarem a depender do sistema de saúde de forma contínua.

Conclusão parcial

C14

Conclui-se parcialmente que as doenças ateroscleróticas devem ser  controladas,
com  foco  na  mudança  de  comportamento  do  indivíduo.  Esse  esforço  envolve
mudança de hábitos alimentares, realização de práticas esportivas e procura por
tratamentos para controle do estresse. A melhor medida para diminuição do impacto
no  sistema  de  saúde  do  Exército  Brasileiro  é  o  controle  dos  fatores  de  risco
descritos. 

b. Impacto na administração financeira

C15

Internações prolongadas
As complicações das doenças ateroscleróticas (como AVC e DAOP) podem provocar
sequelas  severas,  que  podem  manter  o  paciente  em  internação  para  sua
recuperação  por  longos  períodos.  Isso  provoca  uma  elevação  nos  gastos
hospitalares do sistema, os quais devem sofrer constante auditoria.

C16

Medicação de alto custo 
Hoje o arsenal de medicamentos para tratamento da aterosclerose exige uma série
de remédios de alto custo, como trombolíticos, entre outros. Isso provoca severa
elevação do custo no tratamento, que deve ser auditada.

C17

Uso de dispositivo médico invasivo (DMI)
Os  DMI  são  usados  principalmente  nos  procedimentos  das  complicações  da
doença  aterosclerótica,  como  os  stents  e  endopróteses.  Esses  materiais  têm
custo elevado, pois são adquiridos pelo valor de mercado, provocando elevação
no custo do sistema.

C18

Evacuação médica
O sistema de saúde do EB oferece cobertura nacional  de atendimento. Porém,
nem  todas  as  Regiões  Militares  têm  condições  para  realizar  determinados
tratamentos especializados nas doenças ateroscleróticas, o que exige evacuação
para outra Região, para atendimento. Esse custo se eleva ainda mais quando são
necessárias  UTI  aéreas.  Tais  gastos  impactam significativamente o sistema de
saúde, e devem ser alvo de constante fiscalização.

C19

Inflação médica
Estudo da consultoria global estima que a inflação médica (também chamado de
índice de Variação de Custo Médico-Hospitalar - VCMH), que mensura os preços
dos serviços médico-hospitalares, deve ficar em 15% neste ano, acima do índice
de  preços  do  consumidor.  A  arrecadação  do  Sistema  de  Saúde  do  EB  não
consegue acompanhar a elevação dos preços. Consequentemente, é provocando
deficit  financeiro  no  sistema,  que  demanda  controle  mais  criterioso  das
aquisições.

C20

Equipe multiprofissional 
No tratamento da aterosclerose e suas sequelas, são necessários profissionais de
saúde  de  várias  especialidades,  como  neurologistas,  hemodinamicistas,
cardiologistas,  cirurgiões  vasculares,  fisioterapeutas,  equipes  de enfermagem e
de  radiologistas.  Esse  universo  profissional  é  indicador  da  complexidade  do
tratamento e de seu custo.

C21

Custo FUSEx x planos de saúde 
As despesas  assistenciais  per  capita  de  operadoras  de  planos de  saúde,  com
exames, consultas, terapias, internações e serviços ambulatoriais de beneficiários
de  planos  médico-hospitalares  subiram  12,5%  nos  12  meses  encerrados  em
março  de  2020.  O Sistema de Assistência  Médica do  Exército  (SAMMED)  e  o
Fundo de Saúde do Exército (FUSEx) não conseguem acompanhar os valores de
mercado.  Por  essa  razão,  as  aquisições  e  contratos  devem  sofrer  rigorosas
auditorias.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

Conclusão parcial

C22

Pode-se concluir, parcialmente, que a doença aterosclerótica provoca um grande
custo ao Sistema de Saúde do Exército, sendo necessário uma competente gestão
dos recursos, alvo de constante auditoria, para evitar a ocorrência de prejuízos ao
sistema.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C24

Pode-se controlar a evolução da doença arteriosclerótica e suas sequelas, agindo
sobre os fatores conhecidos como modificáveis: o sedentarismo, a alta ingestão de
gordura, o estresse e o tratamento medicamentoso. É difícil o controle dos fatores
não modificáveis, como as características (fatores) genéticas.

C25
Em síntese, para que ocorra uma melhor gestão do sistema de saúde do EB, são
necessárias medidas preventivas de saúde e um controle rigoroso dos gastos, por
intermédio de minuciosa e constante auditoria nas contas médicas. 

C26

Os  serviços  de  auditoria  médica  das  organizações  militares  de  saúde  são
responsáveis por fiscalizar os gastos médico-hospitalares. Realizando um trabalho
minucioso de controle das contas médicas, podem ser evitar perdas financeiras ao
sistema de saúde.

C27

Apesar  do  progresso  alcançado  pela  indústria  farmacêutica  na  formulação  de
medicamentos eficazes e com baixos índices de efeitos indesejáveis, o controle da
doença nem sempre é adequado. A falha na continuidade do tratamento proposto
pode  causar  sequelas  definitivas  e  incapacitantes,  impactando  diretamente  o
serviço de saúde. 

C28

Na  busca  de  uma  vida  mais  saudável,  deve  ser  dada  prioridade  para  dietas
balanceadas e  para a  realização de  atividades  físicas  moderadas e  regulares,
deixando o uso de suplementos alimentares e de esteroides anabolizantes para
casos em que há a indicação por profissionais de saúde. 

C29
Por fim, conclui-se que o Sistema de Saúde do EB precisa controlar seus gastos,
por  meio  de  uma  gestão  eficiente,  e  orientar  seus  usuários  sobre  medidas
preventivas para controle da doença aterosclerótica e de suas sequelas.

C30 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. 
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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)

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

“O Brasil  é um Parceiro-chave da OCDE, com quem a OCDE mantém uma cooperação desde início dos anos 1990. O Conselho
Ministerial da OCDE adotou em 16 de maio de 2007 uma resolução, fortalecendo a cooperação com o Brasil, assim como com a China,
Índia, Indonésia e África do Sul, através de um programa de maior engajamento, definindo estes países como Parceiros-Chaves da
OCDE.” (Fonte: Brazil - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org), disponível em https://www.oecd.org/latin-
america/countries/brazil/brasil .htm, acesso em 08 de fevereiro de 2021).

Justificar  o interesse do Brasil em tornar-se membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE), destacando os principais requisitos que o País deve possuir para fazer parte da organização.

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)
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 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 interesse do Brasil em tornar-se membro da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) revela a disposição brasileira em trabalhar
junto  com a  organização  e  seus  países-membros  em uma vasta  agenda  de
temas relacionados a políticas públicas, com importante efeito catalisador das
reformas estruturais em curso no País. 

C2

O Brasil é um país localizado na América do Sul. O território brasileiro é banhado
pelo oceano Atlântico, limitando-se ao norte, com a Guiana Francesa, Suriname,
Guiana, Venezuela e Colômbia; a noroeste, com o Peru; a oeste, com a Bolívia,
Paraguai  e Argentina; e ao sul,  com o Uruguai.  Possui dimensão continental,
sendo o quinto maior do mundo.

C3

O País  é  considerado  emergente,  sendo  um grande  produtor  agrícola  e,  ao
mesmo  tempo,  possuindo  um  parque  industrial  diversificado.  Diversas
estimativas colocam o Brasil como protagonista para o futuro, tendo em vista o
grande potencial econômico que possui. 

C4

A Organização para  a Cooperação e  Desenvolvimento  Econômico  (OCDE)  é
uma  organização  econômica  intergovernamental  com  37  países  membros,
fundada em 1961 para estimular o progresso econômico e o comércio mundial. É
um fórum de países que se descrevem comprometidos com a democracia e a
economia de mercado, oferecendo uma plataforma para comparar experiências
políticas, buscar respostas para problemas comuns, identificar boas práticas e
coordenar as políticas domésticas e internacionais de seus membros.

C5

Atualmente, o País enfrenta o grande desafio de atingir os requisitos exigidos
pela OCDE, a fim de tornar-se um país-membro e, então, usufruir desta condição
para incrementar sua economia e reforçar a confiança dos cidadãos em suas
instituições.

C6

A  seguir,  será  justificado  o  interesse  do  Brasil  em  tornar-se  membro  da
Organização  para  a  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico  (OCDE),
destacando os principais requisitos que o País deve possuir para fazer parte da
organização.

C7 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

C8

a. Obtenção de investimentos e empréstimos a juros baixos
Vários  fundos  de  investimentos  estrangeiros  possuem  regras  internas  que
dificultam a aplicação de recursos em nações que não integram a OCDE. Por
isso, a entrada na referida organização pode significar novas oportunidades de
negócios e de obtenção de empréstimos bancários a juros mais baixos.

C9

b. Adesão a programas para dar eficácia às políticas públicas
A OCDE tem um corpo técnico de grande qualidade, produzindo pesquisas sobre
políticas  públicas  em  diferentes  áreas,  como  saúde,  educação,  saneamento
básico, etc. Esses estudos orientam ações domésticas dos países-membros e o
Brasil  poderia  utilizar  isso  para  desenvolver  estratégias  de  melhoria  de
indicadores sociais e econômicos.

C10

c. Interferir nas discussões que definem padrões internacionais
Por incluir alguns dos países mais poderosos do mundo, as resoluções adotadas
pela  OCDE  acabam  se  tornando  referência  internacional  e  até  padrão  de
comportamento  exigido  para  acordos  e  empréstimos  internacionais.  Ao  fazer
parte  da  OCDE,  o  país-membro  passa  a  ser  visto  como  cumpridor  dessas
normas ou melhores práticas. Ao mesmo tempo, tem a oportunidade de participar
das discussões que definem esses padrões,  podendo eventualmente evitar  o
estabelecimento de exigências que seriam prejudiciais ao país. 

C11

d. Obter um selo de qualidade de política econômica
Fazer  parte  da  OCDE  daria  ao  Brasil  o  status  e  a  credibilidade  de  grande
economia e a possibilidade de realizar diversos acordos com as demais nações
do bloco e mesmo com aquelas que não o integram. Salienta-se que para ter o
selo de  qualidade OCDE, um país  tem que fomentar  crescimento econômico
duradouro, oportunidades de emprego, melhoria da expectativa de vida, combate
à pobreza, estabilidade financeira, controle fiscal das contas públicas e, também,
dar suporte a outros países em desenvolvimento. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C12

e. Ganhar credibilidade e reduzir os riscos de perda do grau de investimento
O País  acumulará  graus  adicionais  de  credibilidade  internacional  e,  assim,  de
confiança na gestão macroeconômica e nas demais políticas públicas relevantes,
na medida em que atender todos os requisitos exigidos para o ingresso na OCDE.
Ressalta-se que, na área econômica, alguns requisitos incluem manter a inflação
e as contas públicas sob controle, cooperar no combate à corrupção e à evasão
fiscal, padronizar normas tributárias e regras de proteção à propriedade industrial e
melhorar o ambiente regulatório.

C13

f. Melhorar a percepção dos investidores sobre o Brasil
Dentre os mais diversos tratados, a entrada do Brasil na OCDE passa pela adesão
a  um dos  instrumentos  normativos  mais  relevantes  da  entidade:  o  Código  de
Liberalização do Movimento de Capitais. O objetivo do Código é incentivar que
países  removam  progressivamente  barreiras  consideradas  injustificadas  às
transações financeiras de não-residentes no país. O principal argumento político
para a adesão ao Código é o de que a adoção de regras internacionais tende a
reforçar  a  percepção  de  segurança  jurídica  do  país  e  a  gerar  incentivo  a
investidores.

C14

g. Facilitar a negociação de acordos bilaterais ou multilaterais
O  tratamento  diferenciado,  como  país-membro,  prevê  benefícios  para  países
emergentes em negociações com nações ricas. Destaca-se que, em troca, abrir-se
mão de tratamento especial  na Organização Mundial do Comércio (OMC), que
garante mais vantagens em acordos comerciais a nações em desenvolvimento.

C15

h. Alinhar o sistema regulatório às práticas internacionais
Ao aderir à OCDE, o país passa a integrar o grupo de países desenvolvidos e se
compromete a adotar as melhores práticas em áreas que vão desde a economia
até  o  meio  ambiente.  Ressalta-se  que países-membros  precisam adotar  sete
normas  obrigatórias  de  comportamento,  das  quais  o  Brasil  já  cumpre  quatro:
reconhecimento  de  investimento  internacional  e  empresas  multinacionais;
princípios  de  políticas  de  internet;  princípios  de  governança  corporativa;
convenção de combate ao suborno (medidas anticorrupção). As outras três, que o
País ainda precisa alcançar, são: código de liberação de movimento de capitais;
código  de  operações  intangíveis  (serviços);  e  boas  práticas  de  estatística,  a
exemplo das que o IBGE já tem. É preciso também que o Brasil subscreva 249
acordos, dos quais o País já implantou 79.

C16

i. Melhorar sua gestão interna, com maior controle dos gastos públicos
Para tornar-se membro da OCDE, o Governo brasileiro deverá adotar mudanças
legislativas, incluindo aquelas em favor da concorrência, da inovação e de uma
maior transparência e eficiência tanto do gasto público como da tributação. Trata-
se de mudanças legislativas que vão aprimorar as instituições e regulações, em
favor da produtividade e do crescimento.

C17

j. Participar de acordos de cooperação exclusivo entre os membros participantes
O Brasil ganharia novos parceiros e acordos comerciais multilaterais e aumentaria
sua relevância, em termos de relações exteriores. A adesão à OCDE permitirá ao
País  participar  e  influir  nas  decisões  da  Organização,  ampliar  a  troca  de
experiências e divulgar políticas públicas brasileiras bem sucedidas.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

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

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

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

A3:  Desenvolvimento  compreensível,  coerente,  lógico  e
sem contradições,  no  qual  todas  as  ideias  apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.
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(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do  pensamento, facilita  a pronta  percepção e
jamais obriga o leitor a retornar para entender
melhor alguma parte.

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

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

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

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

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

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

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

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

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

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

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

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

 E1: Ortografia.

 E2: Pontuação.

 E3: Concordância.

 E4: Regência.

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

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo,
de maneira a orientar o estudo do aluno no PEP.

A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem,
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para
que realize uma prova equilibrada.

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de

acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/CAEM.
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.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


