
PEP/2006 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Comparar as ações do Brasil para o fortalecimento do Mercosul com as ações 
visando uma maior integração individualizada com os Estados Unidos da América. 

 
Item Aspectos a serem considerados observações

Método  
Interpretação 

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 
02 Análise do objeto correto 
 Introdução 

03 Abordagem da idéia central 
04 Delimitação do espaço e tempo (SFC) 
05 Outras idéias complementares 
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 
07 Ligação com o desenvolvimento 
 Desenvolvimento 

08 Elaborou as conclusões parciais 
09 Dividiu o todo em partes coerentes 

10 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à condicionante da 
servidão (SFC) 

11 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC) 
12 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 
 Conclusão 

13 Retomou o tema central 
14 Síntese (idéias coerentes com as CP) 
15 Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão) 
16 Abordagem de aspectos desenvolvidos (lógica) 
17 Elaborou o parágrafo conclusivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menção do Método  

Conhecimento (algumas idéias)  
Desenvolvimento 

18 Identificação dos países do MERCOSUL: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai 
19 Características / fase da integração do MERCOSUL 
20 Lançamento das bases da Comunidade Sul-Americana de Nações, entidade que 

pretende unir o Mercosul e o Pacto Andino em uma zona de livre comércio 
continental (Declaração de Cuzco – 08 Dez 04) 

21 Os acordos comerciais bilaterais entre Brasil e Argentina 
22 As relações entre Brasil e  os demais países do Mercosul 
23 As iniciativas de integração viária e energética com os países do Mercosul 
24 Os contenciosos Brasil-EUA na OMC 
25 A balança comercial Brasil-EUA 
26 A balança comercial Brasil-Argentina 
27 A balança comercial Brasil-Paraguai 
28 A balança comercial Brasil-Uruguai 
29 O acordo de salvaguardas com a Argentina 
30 A diferença cultural histórica com os EUA 
31 A semelhança cultural histórica com os demais membros do Mercosul 
32 A polêmica da cooperação militar Paraguai-EUA 
33 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

 Menção do Conhecimento 

GEOGRAFIA DO BRASIL
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 Expressão Escrita 
A1 
A2 Coerência 
A3 

 

B1 
B2 Clareza 
B3 

 

C1 
C2 Objetividade 
C3 

 

D1 
D2 
D3 Coesão 

D4 

 

E1  
E2  
E3  

Correção 
gramatical 

E4  
Menção da expressão escrita   

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO  
 

2ª QUESTÃO (Valor 3,0) 
 

Caracterizar os avanços ocorridos na erradicação das endemias no século XX 
no Brasil, destacando os benefícios para a população de baixa renda. 

Item Aspectos a serem considerados Observações
Método  

Interpretação 
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 
02 Apresentar o objeto correto 
 Introdução 

03 Abordagem da idéia central 
04 Delimitação do espaço e tempo (SFC) 
05 Outras idéias complementares 
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 
07 Ligação com o desenvolvimento 
 Desenvolvimento 

08 Abordou o todo em partes coerentes 
09 Atendeu à condicionante de tempo e espaço (sfc) 
10 Justificou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 
11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 

 

Menção do método  

Conhecimento (algumas idéias)  
Desenvolvimento 

 

12 A reforma sanitária de Oswaldo Cruz – de 1910 a 1920 
13 A lei da vacinação obrigatória de Oswaldo Cruz (varíola) 
14 A urbanização do Rio de Janeiro 
15 Os programas de vacinação obrigatória 
16 O programa nacional de combate à AIDS 
17 Políticas de saneamento básico e de moradia 
18 Os programas de educação em saúde 

 

19 Outras idéias julgadas pertinentes  
Menção do Conhecimento   

Expressão Escrita  



Fl 3/3 

A1 
A2 Coerência 
A3 

 

B1 
B2 Clareza 
B3 

 

C1 
C2 Objetividade 
C3 

 

D1 
D2 
D3 Coesão 

D4 

 

E1  
E2  
E3  

Correção 
gramatical 

E4  
Conceito da Expressão escrita   

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO  
 

3ª QUESTÃO (Valor 3,0) 
 

Expor os motivos que fazem com que o Brasil se encontre em 63º lugar no 
ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU. 

 
Item Aspectos a serem considerados Observações 

Método  
Interpretação 

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 
02 Análise do objeto correto 
 Introdução 

03 Abordagem da idéia central 
04 Delimitação do espaço e tempo (SFC) 
05 Outras idéias complementares 
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 
07 Ligação com o desenvolvimento 
 Desenvolvimento 

08 Abordou o todo em partes coerentes 
09 Atendeu à condicionante de tempo e espaço 
10 Justificou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 
11 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço (SFC) 

 

Menção do Método  
Conhecimento (algumas idéias)  

Desenvolvimento 

 

12 A baixa distribuição de renda 
13 A deficiente rede de saneamento básico 
14 A baixa inserção do poder público nas comunidades mais 

distantes 
15 A deficiente rede pública de saúde 
16 O déficit de moradias para a população de baixa renda 
17 O alto índice de mortalidade infantil 
18 O alto índice de evasão escolar 
19 A dificuldade de acesso à educação 
20 A carência de acesso à água tratada por populações de baixa 

renda 
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21 Outras idéias julgadas pertinentes 
Menção do conhecimento   

Expressão Escrita  
A1 
A2 Coerência 
A3 
B1 
B2 Clareza 
B3 
C1 
C2 Objetividade 
C3 
D1 
D2 
D3 Coesão 

D4 
E1 
E2 
E3 

Correção 
gramatical 

E4 

 

Menção da expressão escrita   
MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO  

 
Valor máximo das questões Menção (nota) 

1ª Questão – 4,0  
2ª Questão – 3,0  
3ª Questão – 3,0   

Menção final  
Obs: O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova do 
aluno do PEP. 
         A prova deverá ser corrigida por menções em cada uma das partes que a constituem, 
de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para que realize uma prova 
equilibrada. Propositadamente não está especificado o valor de cada idéia, de modo a que o 
aluno tenha uma noção do nível de seu conhecimento acerca do tópico. 
         Outras idéias poderão ser levantadas pelo avaliador, ampliando o barema no aspecto 
Conhecimento. 
         A Expressão Escrita deverá ser corrigida conforme a Parte B do Guia de Auto- 
Avaliação, encontrado na página do ex-aluno. Para uma melhor preparação, sugere-se ao 
aluno do PEP enviar sua prova para um professor de Português. 
          A divisão do item “desenvolvimento” em partes coerentes deve ser encarada de forma 
específica, onde cada caso é um caso. Procurou-se, neste barema, evitar-se uma sugestão 
de divisão, de modo a não engessar o raciocínio do oficial-aluno. 
 

OBSERVAÇÕES 
  
  
  
  



Fl 5/5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 


