
PEP/2006 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Analisar o Sistema de Transporte do Brasil, concluindo sobre a eficácia do 
estabelecimento de terminais de conexão inter-modal nos principais corredores de 
exportação. 

 
Item Aspectos a serem considerados observações 

Método  
Interpretação 

1  Compreensão do nível de desempenho exigido 
2  Análise do objeto correto 

 Introdução 
3  Abordagem da idéia central 
4  Delimitação do espaço e tempo (SFC) 
5  Outras idéias complementares 
6  Não antecipação de parte do desenvolvimento 
7  Ligação com o desenvolvimento 

 Desenvolvimento 
8  Elaborou as conclusões parciais 
9  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)    

Introdução  
18  Apresentar o Sistema de Transporte Brasileiro no momento atual  
19  Integrações inter-modais existentes e possibilidades   
20  Expor o enquadramento e a dinâmica da solução  

 Desenvolvimento  
21  Dimensionar o sistema de transporte terrestre  
22  Sistema rodoviário e ligações inter-modais existentes  
23  Sistema dutoviário – possibilidades de redução do tráfego de cargas perigosas e do 

número de veículos em circulação  
24  Sistema ferroviário – integração com outros modais, reduções de custos de 

transporte e eficiência nas interligações  
25  CP – apresentar as interligações existentes, destacando a sua eficiência e 

capacidades de melhoria para expressar a eficácia do sistema 
 

26  Dimensionar o sistema de transporte aéreo e aquático  
27  Sistema aéreo – restrições de pesos e volumes, destaque para a rapidez e 

eficiência 
 

28  Sistema aquático marítimo e fluvial – ideal para cargas de grandes proporções e 
que não necessitam de velocidade, custos de transporte e armazenagem 
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29  CP - apresentar as interligações existentes, destacando a sua eficiência e 
capacidades de melhoria para expressar a eficácia do sistema 

 

30  Outras idéias julgadas pertinentes  
 Conclusão  

31  Eficácia dos terminais inter-modais nos principais corredores de exportação e suas 
correlações e suas relações com a eficiência dos sistemas existentes 

32  Expor as principais capacidades, no campo político e econômico, atingidas pela 
eficácia do sistema 

33  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  
 

2ª QUESTÃO (Valor 3,0) 
 

 Do estudo da matriz energética do Brasil, apresentar os reflexos da adoção das 
Parcerias Público Privadas, para o setor de geração de energia elétrica, no processo 
de aceleração do desenvolvimento do País. 
 

Item Aspectos a serem considerados Observações 
Método  

Interpretação 
 

1  Compreensão do nível de desempenho exigido 
2  Análise do objeto correto 

 Introdução 
3  Abordagem da idéia central 
4  Delimitação do espaço e tempo (SFC) 
5  Outras idéias complementares 
6  Não antecipação de parte do desenvolvimento 
7  Ligação com o desenvolvimento 

 Desenvolvimento 
8  Abordou o todo em partes coerentes 
9  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  



Fl 3
�

/5
�

 
 

Conhecimento (algumas idéias)  
 

 Introdução  
12  Apresentar a Matriz Energética do Brasil, no momento atual  
13  Apresentar as Parcerias Publico Privadas e sua influencia no setor energia  
14  Apresentar as implicações do setor energia na aceleração do desenvolvimento  

 Desenvolvimento  
15  Apresentar as possibilidades de expansão da matriz energética  
16  Aumento dos parques industriais e comerciais existentes  
17  Possibilidades de ampliação da produção industrial, derivada da ampliação da 

oferta de energia 
 

18  Aumento de impostos para cobrir gastos governamentais  
19  Possibilidade de direcionamento para áreas mais necessitadas  
20  Aumento da oferta de empregos diretos e indiretos, em virtude da aceleração do 

processo de desenvolvimento 
 

21  Possibilidades de corrupção e descaminho nos recursos destinados  
22  Redução do endividamento externo e aumento do endividamento interno  
23  Possibilidades de integração e amplificação da capacidade instalada de energia 

oferecida 
 

24  Aquecimento da economia e melhora na distribuição de renda da população  
25  Outras idéias julgadas pertinentes  

 Expressão Escrita 
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  
 

3ª QUESTÃO (Valor 3,0) 
 

 Explicar as repercussões, nos Campos Político e Econômico, dos Programas de 
Distribuição de Renda do atual governo federal. 
 

Item Aspectos a serem considerados Observações 
Método  

Interpretação 
 

1  Compreensão do nível de desempenho exigido 
2  Análise do objeto correto 

 Introdução 
3  Abordagem da idéia central 
4  Delimitação do espaço e tempo (SFC) 
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5  Outras idéias complementares 
6  Não antecipação de parte do desenvolvimento 
7  Ligação com o desenvolvimento 

 Desenvolvimento 
8  Abordou o todo em partes coerentes 
9  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)  

 
 Introdução  

12  Expor os principais programas de distribuição de renda do governo federal  
13  Explanar as características marcantes do processo, influentes na apreciação da 

qualidade de vida da população 
 

 Desenvolvimento  
14  Melhoria das condições de vida das populações carentes e assistidas pelos 

programas 
 

15  Melhoria do padrão educacional, pela maior assistência escolar e melhor 
rendimento apresentado 

 

16  Possibilidades de aumento da manipulação política das verbas e uso abusivo da 
máquina estatal para fins indevidos 

 

17  Possibilidade de corrupção e descaminho nos recursos destinados  
18  Possibilidades de melhorar o acesso aos meios de consumo  
19  Aumento da capacidade de trabalho, fruto da melhoria escolar, da melhor 

alimentação e da maior disponibilidade para o trabalho 
 

20  Outras idéias julgadas pertinentes  
 Expressão Escrita 

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  
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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 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


