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PEP 2021 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Comparar  os  conflitos  armados  internacionais,  ocorridos  no  século  XX,  com  os  conflitos  armados  não

internacionais, ocorridos a partir do início do século XXI, nas expressões política e militar, concluindo sobre os reflexos no

preparo do Exército Brasileiro.

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

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

O direito internacional dos conflitos armados (DICA) é o ramo das ciências jurídicas
que foca, como objeto de estudo e campo de atuação, o fenômeno da guerra ou
conflito armado. Este configura o mais grave nível do espectro dos conflitos, no qual
se atinge o estágio máximo de violência, implicando na possível mobilização de todo
o  poder  nacional,  com predominância  da  expressão  militar.  As  convenções  de
Genebra classificam esses eventos em conflitos armados internacionais (CAI) e
conflitos armados não-internacionais (CANI).

C2

Ao longo do século XX e no início do vigente século, a humanidade presenciou uma
série de conflitos armados que modificou contundentemente a política internacional.
As duas guerras mundiais, as Guerras do Golfo e o atentado às Torres Gêmeas
(sucedido pela Guerra ao Terror) alteraram as fronteiras ideológicas e até territoriais
e foram determinantes para a definição da atual conjuntura geopolítica e histórica
mundial.

C3

Paralelamente,  nesse  recorte  temporal,  os  constantes  avanços  tecnológicos,
estratégicos, táticos, técnicos e procedimentais, na expressão militar, promoveram,
a evolução da guerra ao estágio em que se encontra, ratificando a máxima de
Clausewitz de que “a guerra é um verdadeiro camaleão”.

C4

Embora o desenvolvimento da Arte da Guerra seja um processo evolutivo contínuo,
sem pontos  de  inflexão  abruptos  e  evidentes,  mostra-se  possível  identificar  as
sensíveis  alterações  nas  características  dos  conflitos  armados  ocorridos
progressivamente a partir do ocaso da Guerra Fria (na década de 1990) até o findar
daquele século. A fatídica derrubada das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de
2001, foi considerada, para muitos teóricos do modelo geracional, o ápice daquele
processo  e  o  marco  do  surgimento  de  uma  nova  espécie  de  guerra,
significativamente afetada nas expressões política e militar: os nominados conflitos
armados de quarta geração.

C5

Nesse cenário, o Exército Brasileiro passou a adotar políticas que provocassem
mudanças organizacionais, adequando-se à evolução das conjunturas nacional e
internacional,  a  fim de  atender  às  demandas do  Estado  e  da  sociedade e se
preparar, com o desenvolvimento de novas capacidades, para atuar no ambiente
futuro de incertezas e respaldar a atuação do Brasil como ator global. Ao EB, coube
iniciar,  em 2011,  um  processo  de  longo  prazo,  amplo,  profundo  e  urgente:  o
“Processo de Transformação”.

C6
A seguir, serão comparados os CAI ocorridos no século XX e os CANI deflagrados a
partir do presente século, nas expressões política e militar, concluindo-se a respeito
dos reflexos para o preparo do Exército Brasileiro (EB).

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  
(55% a 70%)

Ideias

a. Comparação dos CAI ocorridos no século XX com os CANI do século
XXI na expressão política

C8

1)  Natureza dos contendores (participação estatal).  Os CAI  do  século XX
eram  travados  entre  2  ou  mais  estados  ou  coalizões  inter-relacionadas  por
acordos ou tratados internacionais de alcance militar, já os CANI do século XXI
foram deflagrados entre forças armadas governamentais e forças de um ou mais
grupos armados, ou entre esses grupos que surjam no território de um Estado.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C9

2) Conjuntura geopolítica. Os CAI do século XX tinham, como pano de fundo,
inicialmente o agrupamento dos países em coalizões (1ª e 2ª Guerras Mundiais)
resultantes de acordos e tratados militares e, em um segundo momento, a partir
de 1945, o agrupamento dos países em torno dos “hegemons” Estados Unidos
(EUA) e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), compondo 2
blocos de influência ideológicos na conjuntura hegemônica mundial bipolar, que
moveu as relações internacionais até os anos 1990. Já os CANI do século XXI
foram guerras decorrentes da conjuntura hegemônica mundial multipolar, erigida
após a queda da URSS e a ruptura da Cortina de Ferro. Neste período os confli-
tos foram majoritariamente descaracterizados da dualidade ideológica anterior e
de caráter difuso, por serem resultantes de embates religiosos, étnicos, interes-
ses econômicos de empresas, etc.

C10

3) Legalidade do uso da força. Nos CAI do século XX, por serem travados entre
Estados-nação, havia o monopólio estatal do uso da força, com a sua devida
previsão legal. Fato dissonante ocorreu nos CANI do século XXI, nos quais o uso
da  força  foi  considerado  legal,  quando  exercido  por  entes  estatais  ou  ilegal,
quando exercido por entes de natureza, como grupos armados e insurgentes de
caráter paramilitar.

C11

4) Expressões do poder nacional.  Os CAI do século XX eram caracterizados
pelo predomínio da expressão militar sobre as demais, enquanto nos CANI do
século  XXI  houve  maior  equilíbrio  entre  a  expressão  militar  e  as  demais
expressões do poder nacional, com relativo destaque à expressão psicossocial,
haja vista a natureza desse tipo de conflito.

C12

5) Motivação dos conflitos. A motivação principal dos CAI do século XX eram
questões territoriais,  econômicas e outras de interesse estatal,  já  os CANI do
século XXI foram deflagrados por razões ideológicas, religiosas, por interesse de
secessão e outros atinentes a grupos sociais específicos.

C13

6)  Informações  e  suas  repercussões  políticas. Nos  CAI  do  século  XX,  a
divulgação de informações se  dava por  intermédio  de  relatórios  de  combate,
comunicados  oficiais  dos  beligerantes  e  de  jornalistas  credenciados,  os
chamados  “correspondentes  de  guerra”,  com  acesso  limitado  ao  teatro  de
operações. Todos esses dados eram submetidos ao crivo das forças armadas,
possibilitando  a  divulgação  de  informações  oficiais,  com  o  devido
processamento.  Por  outro  lado,  nos  CANI  do  século  XXI,  denota-se  a
onipresença da mídia, dos aparatos de tecnologia da informação com acesso à
internet  (“smartphones”,  “drones”,  dentre  outros)  e  de  agentes  não-estatais
capazes de gerar uma diversidade de informações, com múltiplas versões sobre
o mesmo fato, potenciais influenciadores da opinião pública e a da tomada de
decisões políticas com repercussões na condução dos conflitos.

Conclusão parcial

C14

Na  expressão  política,  pode-se  depreender  preliminarmente  que,  apesar  de
menos constante, o embate militar entre Estados continua sendo uma hipótese
factível  de  conflito  militar  no  presente  século,  devendo  portanto,  continuar
contemplando, ao lado dos CANI, as hipóteses de emprego e preparo do EB. A
multipolaridade vigente exige um acompanhamento das conjunturas internacional
e nacional mais pormenorizado e contínuo, pois o país aliado ou grupo social
pacífico de hoje podem tornar-se os adversários de amanhã, conforme o jogo de
interesses.

b. Comparação dos CAI ocorridos no século XX com os CANI do século
XXI na expressão militar

C15

1) Modelo geracional (gerações dos conflitos). Os CAI do século XX foram
categorizados majoritariamente na segunda geração de guerras (cujo exemplo
mais  emblemático  é  a  Primeira  Guerra  Mundial)  e  na  terceira  geração  de
guerras, que têm como paradigma a Segunda Guerra Mundial e subsequentes.
Tais  gerações  mais  incidentes  no  século  XX  foram  caracterizadas  pela
valorização do poder de fogo e da manobra respectivamente. Já os CANI do
século XXI são classificados na quarta geração de guerras, reconhecida por
abarcar,  sinteticamente, conflitos com características de insurgências e suas
variantes.  Tal  segmentação  dos  conflitos  não  deve  ser  considerada  como
absoluta, pela ocorrência de outras guerras de mesma geração em períodos
distintos do analisado. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C16

2) Natureza dos conflitos (guerra regular ou irregular). Os CAI do século
XX são caracterizados pelo predomínio da guerra regular sobre a irregular. Os
CANI  do século  XXI  têm como característica  principal  a  preponderância  da
guerra irregular sobre a regular. Nesta geração dos conflitos armados, houve o
advento da guerra híbrida (definida sumariamente pela manifestação das duas
espécies de guerras).

C17

3)  Poder  relativo  entre  os contendores (simetria). Os CAI  do  século  XX
foram, em sua maioria,  guerras de natureza simétrica,  contudo os CANI do
século XXI apresentaram a assimetria como sua característica marcante, ou
seja, um flagrante desequilíbrio no que concerne ao poder relativo de combate
dos oponentes.

C18

4) Duração dos conflitos. Os CAI do século XX têm a tendência de serem
prolongados,  com a busca da vitória  decisiva no menor  prazo possível.  Em
contrapartida,  os  CANI  do  século  XXI  têm  a  tendência  de  serem  mais
duradouros,  pela  busca  do  desgaste  das  forças  estatais  por  parte  das
guerrilhas ou insurgentes.

C19

5)  Participação  estatal  (atores). Os  CAI  do  século  XX  foram  conduzidos
pelos exércitos nacionais,  atores estatais com a predominância da utilização
de  forças  combatentes.  Entretanto,  na  condução  dos  CANI  do  século  XXI,
ocorreu a perda do protagonismo do Estado, com a incidência de atores a ele
desvinculados:  grupos  de  guerrilha,  insurgentes,  empresas  de  segurança
privada, terroristas, além de cidadãos não-combatentes cooptados. Os CANI
desse período podem incidir na guerra híbrida, quando há a participação de
atores estatais e não-estatais atuando sinergicamente.

C20

6)  Dimensões  do  ambiente  operacional.  No  tocante  ao  ambiente
operacional,  nos CAI do século XX, há a prevalência da dimensão física do
ambiente  operacional  sobre  as  demais.  Nos  CANI  do  século  XXI,  ocorre  a
predominância  das  dimensões  informacional  e  humana  do  ambiente
operacional  sobre a  dimensão física.  Tal  fenômeno se explica  em razão do
objetivo das insurgências de conquistar os corações e as mentes.

C21

7)  Intensidade dos conflitos. Nos CAI  do  século XX,  o  ritmo de combate
acelerado (próprio da guerra convencional), a integral ocupação do ambiente
operativo  e  a  atuação  simultânea  de  várias  expressões  do  poder  nacional
denotam inequivocamente a alta intensidade dos conflitos armados. Nos CANI
do  século  XXI,  em contrapartida,  verifica-se  a  maior  incidência  de  conflitos
baixa intensidade não-convencionais.

C22

8) Caráter das ameaças. Em relação à identificação das ameaças, nos CAI do
século  XX,  há  a  preponderância  de  ameaças  concretas  e  potenciais,  que
podem ser definidas como a conjugação de atores, estatais ou não, entidades
ou forças com intenção e capacidade de realização de ações hostis contra um
país ou contra os interesses nacionais. Em contraponto, nos CANI do século
XXI, as ameaças são difusas e imersas em um ambiente de incertezas. Nesta
conjuntura, passou a ser mais difícil a identificação do adversário dominante,
regular  ou  não.  A  crescente  proeminência  de  grupos  transnacionais  ou
insurgentes,  com ou  sem o  apoio  político  e  material  de  países,  ampliou  o
caráter difusos das ameaças.

Conclusão parcial

C23

Infere-se  parcialmente  que  uma  nova  dinâmica  foi  inaugurada  nos  conflitos
armados, a partir do século XXI, sobretudo nos CANI. Tal constatação pressupõe
a necessidade de adaptações significativas por  parte da expressão militar  do
poder  nacional,  que  implica  na  premente  evolução  das  capacidades  do  EB,
visando  a  fazer  face  tanto  às  novas  características  dos  CANI  deste  século,
quanto aos CAI do século passado.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C25

A globalização ocasionou  a  efervescência  geopolítica  no  presente  século,  ao
promover, pela aproximação física e virtual, uma maior atrição, na esfera política
internacional  e  entre  grupos  sociais  no  âmbito  interno  dos  Estados,  como
consequência da disputa de interesses entre eles. Tal fenômeno tem tornado a
ocorrência de conflitos armados internacionais ou intestinos aos Estados mais
suscetíveis.
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C  on    c    l  u    s    ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C26

Em síntese, pode-se concluir que os estamentos de defesa dos Estados devem
ter  as  capacidades  necessárias  a  fazerem  face  tanto  aos  conflitos  armados
domésticos quanto aos internacionais dotados das novas nuances peculiares ao
vigente século.

C27

Neste contexto, o EB vem demonstrando, por intermédio de seu processo de
transformação, iniciado há cerca de uma década, que está sensível e proativo
em  relação  a  essas  imperiosas  mudanças,  que  abordam  questões
organizacionais, doutrinárias e atinentes ao seu preparo e emprego.

C28

Logo, anseia-se que o EB, nesse processo evolutivo institucional, seja concebido
com maior flexibilidade em seu emprego, com unidades e frações modulares,
melhor  adaptado  à  possibilidade  de  combater  em  conflitos  assimétricos  e
capacitado a detectar e se antepor às ameaças de caráter difuso, que podem
variar  de  pequenas  frações  de  insurgentes  a  uma  força  regular
incontestavelmente superior. 

C29

Concebe-se,  ainda,  que  o  EB  tenha  condições  de  processar  informações  e
influenciar a população e assessorar os decisores, utilizando-se de ferramentas
de TI  e promover  a  defesa cibernética,  contando com os meios  tecnológicos
adequados. Entretanto, vislumbra-se que o Exército mantenha, junto às novas
concepções, suas capacidades que lhe conferem aptidão ao combate regular.

C30

Por derradeiro, conclui-se que é imperativo que o EB continue perseguindo os
objetivos colimados no seu processo de transformação, visando a adequar o seu
emprego  aos  CAI  e  aos  CANI  do  século  XXI,  bem como manter-se  sempre
atualizado no contínuo processo de evolução das guerras.

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.



6

(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)

Do  estudo  da  atual  distribuição  populacional  no  Brasil,  justificar os  fatores  que  dificultam  a  redução  das

desigualdades sociais, destacando os impactos na economia do país.

 
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

Desigualdade social é a diferença que existe entre as classes sociais dentro de
uma mesma sociedade,  em que determinados indivíduos possuem condições
estruturalmente mais vantajosas do que outros. Isto se torna um problema para
uma região ou país quando as distâncias entre as rendas são grandes, dando
origem a fortes disparidades.



7

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

Algumas ideias

C2

País de dimensões continentais localizado na América do Sul, o Brasil tem uma
população de cerca de 210 milhões de habitantes, distribuídos irregularmente
pelo  seu  território,  resguardadas  as  peculiaridades  naturais,  históricas  e
econômicas que cada região possui.  Os maiores adensamentos demográficos
brasileiros  estão  localizados  na  faixa  litorânea,  principalmente  nas  regiões
Nordeste, Sudeste e Sul.

C3

A desigualdade  social  é  um problema que  afeta  grande  parte  da  população
brasileira,  embora,  nos  últimos  anos,  ela  tenha  diminuído.  As  regiões  mais
afetadas pelos problemas sociais são: a Norte e a Nordeste do País, as quais
apresentam os piores Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

C4
A redução da desigualdade no Brasil  é  o meio  mais  eficaz de construir  uma
política de retomada do crescimento econômico, ao mesmo tempo em que presta
contas com uma das principais e perversas heranças sociais da atualidade.

C5
A seguir, do estudo da atual distribuição populacional no Brasil, serão justificados
os fatores que dificultam a redução das desigualdades sociais, destacando os
impactos na economia do País.

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. Deficit Habitacional
O  deficit  habitacional  é  causado  pela  falta  de  políticas  públicas  e  por
transformações sociais, como o êxodo rural e a mudança do perfil das famílias.
No Brasil,  a  migração de famílias  do  campo  para  as  cidades,  em busca de
emprego no setor industrial e na construção civil, não foi acompanhada de uma
política de urbanização. Tal fato contribuiu para o surgimento das comunidades
em morros e favelas da região Sudeste, bem como o aumento da criminalidade e
da  marginalização.  O cenário  habitacional  é  um forte  indício  da  condição de
desigualdade. Destaca-se que a insegurança e a criminalidade (reflexos de uma
sociedade  desigual)  acabam  inibindo  a  realização  de  investimentos  em
atividades produtivas por parte do Estado e da iniciativa privada. 

C8

b. Desigualdade alimentar
Há, em várias partes do País, um grande contingente de pessoas que não têm
condições de consumir a quantidade mínima necessária de calorias, tendo em
vista a falta de recursos de toda ordem. Muitos passam fome, decorrendo daí
quadros de desnutrição e muitos casos de mortalidade infantil,  principalmente
nas regiões Norte e Nordeste. Por outro lado, existe uma fatia da sociedade cuja
quantidade  e,  especialmente,  a  qualidade  dos  alimentos,  é  garantida
diariamente. 

C9

c. Falta de saneamento básico
A realidade da falta de esgoto sanitário, do tratamento de distribuição de água,
entre outros, ainda faz parte do cotidiano de milhares de brasileiros. Esse é um
problema presente nas periferias e mais evidente na região Norte do Brasil, mas
que  passa  ao  lado  da  classe  alta  brasileira,  em  cujos  locais  habitados  e
frequentados estão garantidos o tratamento dos esgotos e a coleta do lixo.

C10

d. Ensino de baixa qualidade
O acesso às escolas públicas é usufruído pelos que têm menos possibilidades.
Isso porque quem tem melhores condições dispensa o  ensino oferecido pelo
Estado,  cujas  condições  são  muitas  vezes  precárias,  e  investe  nas  escolas
privadas. A diferença é marcada pelos salários dos professores, muito superior
na rede particular,  o que se traduz no incentivo para dar aula. Além disso, a
infraestrutura e os materiais disponibilizados nas escolas privadas reforçam as
diferenças entre ambas as situações.

C11

e. Dificuldade de acesso à formação e especialização
Além da diferença na qualidade do ensino,  quem tem maior  poder  aquisitivo
pode completar a educação acadêmica aderindo a cursos, muitas vezes de valor
elevado. Os cursos de aperfeiçoamento, bem como as experiências no exterior,
são práticas comuns entre os mais favorecidos socialmente. Dos intercâmbios,
eles  também  levam  a  oportunidade  aprender  uma  segunda  língua.  Melhor
preparados,  os  mais  favorecidos  ultrapassam  o  nível  dos  que  têm  menos
oportunidades. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C12

f. Desemprego
Usufruindo de um ensino de melhor qualidade, os candidatos mais categorizados
também  podem  ter  acesso  a  um  leque  de  oportunidades  de  trabalho  mais
abrangente.  Além das  possibilidades  aumentarem,  é  possível  que  o  valor  das
remunerações para os mais qualificados também seja superior. Enquanto isso, os
menos  qualificados  buscam  a  informalidade  para  conseguir  arcar  com  as
despesas diárias.  Destaca-se que a maioria dos empregos gerados nos últimos
quinze  anos  concentrou-se  no  setor  terciário  informal,  como:  “office-boys”,
vigilantes,  balconistas e  vendedores,  que pagam até  dois  salários  mínimos de
remuneração média. 

C13

g. Precariedade no acesso ao atendimento de saúde 
Os  mais  pobres  recorrem  aos  hospitais  públicos,  deparando  com  a  falta  de
profissionais e insumos básicos. A carência financeira pode ser tão grande que a
falta de materiais e de medicamentos se torne uma realidade para as pessoas
atendidas  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Enquanto  isso,  os  mais  ricos
recorrem  aos  hospitais  privados  ou  clínicas.  Neles,  a  gestão  de  recursos
geralmente é mais eficaz e há tecnologia para assistir a necessidade dos seus
pacientes.

C14

h. Precariedade do transporte público
Os  meios  de  transporte  também  fazem  a  diferença  na  vida  das  pessoas.  A
alternativa  dos  mais  carenciados  é  a  utilização  de  transporte  coletivo,  muitas
vezes,  superlotado.  Na  maior  parte  do  Brasil,  esse  é  um  serviço  ineficiente,
principalmente  porque  não  garante  acesso  a  toda  a  população.  Os  mais
favorecidos recorrem ao seu próprio meio de transporte. Apesar do estresse do
trânsito,  eles  podem planejar  de forma mais  independente  os  seus horários  e
percursos. 

C15

i. Restrição de acesso à cultura
A população  mais  favorecida  tem  mais  oportunidades  para  usufruir  de  uma
variedade alargada de atividades. São exemplos viagens, concertos e visitas a
museus e exposições. Esses acessos são restringidos a uma grande parte da
população  brasileira.  Isso  porque  certas  atividades  têm  um  grande  peso  no
orçamento de uma família e, assim, entram na lista das prioridades menores, que
acabam não sendo usufruídas. Essas atividades aumentam a qualidade de vida
das pessoas, além de alargar o seu nível cultural.

C16

j. Má distribuição de renda
A má distribuição de renda é, possivelmente, a maior causadora da desigualdade
social do País. Acontece quando existe um desequilíbrio entre a população que
possui alta renda e a população mais pobre. Na má distribuição de renda existe
um pequeno número de pessoas ou de famílias com alta concentração de renda.
Já  a  maior  parte  da  população  vive  com  uma  renda  inferior,  muitas  vezes
insuficiente para sua sobrevivência básica. A má distribuição de renda dá origem a
um  problema  conhecido  como  concentração  de  renda,  que  é  justamente  a
concentração de boa parte da renda do país nas mãos de um pequeno grupo
social. Como consequência disso, a parte restante da renda é dividida entre as
demais  classes  sociais.  Destaca-se que  a  concentração  de  renda  afeta  a
economia brasileira na medida em que não estimula a reestruturação do mercado
de trabalho a ponto de reduzir as distorções salariais. 

C17

k. Má administração de recursos públicos
A má administração  de recursos  públicos  é  resultado da  incorreta  gestão  das
decisões  relativas  ao  uso  do  dinheiro  público.  Uma  administração  ruim  dos
recursos pode existir pela falta de planejamento governamental, em hipóteses em
que o governo não toma decisões acertadas quando ao orçamento, não fazendo a
divisão  de  investimentos  necessária  para  cada  área.  O  mau  uso  do  dinheiro
público pode ocorrer pela tomada de decisões erradas que levem ao desperdício
das verbas públicas e ao investimento em projetos, compras, políticas e obras que
não são prioritários. Deve-se saber que a existência de casos de corrupção e de
lavagem de dinheiro também são fatores que agravam a situação. Nestes casos, é
comum que o dinheiro desviado em esquemas políticos deveria ser utilizado para
garantir direitos da população e para o financiamento de serviços. Destaca-se que
é comum pessoas ficarem impossibilitadas de praticar atividades empreendedoras
em função da falta  de recursos iniciais  ou de financiamento.  Esses problemas
contribuem para que o País não atinja maiores taxas de crescimento. 

C18 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


