
PEP/2006 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 
 
 

 
1ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
Analisar a matriz energética do Brasil, concluindo sobre a auto-suficiência em 

petróleo, a ser alcançada pelo País em curto prazo, sob o enfoque do Poder Nacional. 
 

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  Caracterizar a diversificação e as potencialidades da matriz energética brasileira  
19  Explanar que o Poder Nacional (PN) tem influencia no alcance dos Objetivos 

Nacionais  

20  Estabelecer a influencia da matriz energética no PN  
21  Estabelecer a divisão das fontes de energia, componentes da matriz energética  

 Desenvolvimento  
22  Dimensionar as fontes não renováveis de energia  
23  Situação do setor petrolífero  
24  Quadro da energia atômica  
25  Estrutura e situação dos setores geradores de energia térmica não petrolífera 

(carvão vegetal, lenha, bagaço de cana e outras) 
 

26  Dimensionar as fontes renováveis de energia  
27  Situação do Parque Hidrelétrico  
28  Estrutura dos setores geradores de energia de fontes alternativas  
29  Outras idéias julgadas pertinentes  

 Conclusão  
30  Auto-suficiência em petróleo e suas peculiaridades para o PN  
31  Expressões do PN que mais sofrem influencia da auto-suficiência em petróleo, com 

a síntese do conhecimento apresentado. 

 

GEOGRAFIA 
 



32  Potencialidades e debilidades estabelecidas a partir da auto-suficiência alcançada 
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  
 
 

OBS: deverão ser observados os conceitos e classificações constantes nos documentos 
doutrinários da Escola Superior de Guerra – Manual Básico (Vol I), nos aspectos 
relativos ao Poder Nacional e a sua classificação.  

 
2ª QUESTÃO (Valor 3,0) 

 
 Estudar a infra-estrutura de transporte do Brasil, concluindo sobre os reflexos da 
priorização do modal rodoviário 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  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  Apresentação da infra-estrutura de transporte brasileira  
19  Explanar a interferência do setor de transportes para o apoio ao processo de 

desenvolvimento  

20  Estabelecer a divisão nos modais de transporte existentes no Brasil e como se 
realizará seu estudo  

21  Desenvolvimento  
22  Dimensionar o modal terrestre de transportes  
23  Explanar a estrutura do modal rodoviário  
24  Explanar a situação do parque ferroviário  
25  Explanar a estrutura dutoviária   
26  Concluir parcialmente sobre as possibilidades e limitações do modal priorizado 

tradicionalmente, indicando os possíveis indicadores e conseqüências no processo 
de aceleração do desenvolvimento 

 

27  Dimensionar os modais aéreo e aquático nacionais e a integração com os sistemas 
internacionais 

 

28  Expor a situação do parque aeronáutico brasileiro  
29  Explanar a estrutura da modalidade de transporte aquático  
30  Concluir parcialmente sobre a relevância e a influencia do modal estudado na 

aceleração do desenvolvimento 
 

31  Outras idéias julgadas pertinentes  
32  Conclusão  
33  Destacar  a necessidade do processo de aceleração do desenvolvimento estar 

integrado com a estrutura de transportes 
34  Concluir sobre os reflexos da priorização do modal rodoviário no processo de 

aceleração do desenvolvimento: 
  - aumento de trechos privatizados nas rodovias; 
  - obtenção de fontes alternativas de combustíveis; 
  - desenvolvimento dos parques industriais automotivos; 
  - intermodalidade para redução de custos de transporte; 
  - necessidades de investimentos governamentais e privados no setor de 
transportes; 
  - possíveis gargalos que causarão óbices e dificuldades para o processo de 
desenvolvimento, e outras... 

35  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  Correção 
gramatical E2  



E3  
E4  

Menção da expressão escrita   
MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO  

 
3ª QUESTÃO (Valor 3,0) 

 
 Explicar as conseqüências, no Campo Militar, da ampliação da interação entre o 
Brasil e a Venezuela. 

 
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  
 Conhecimento (algumas idéias)  

 
 Introdução  

12  Posicionamentos político e ideológico que aproximam os governantes dos dois 
países no momento atual 

 

13  Necessidades de fortalecimento de blocos regionais em contraposição a ALCA  
14  Estruturação do trabalho e explicação das conseqüências solicitadas  

 Desenvolvimento  
15  Explanar a aproximação causada pela postura política dos líderes dos dois 

países e da inter-relação dos interesses comuns na América do Sul, no setor de 
defesa 

 

16  Avaliar os prejuízos impostos pelos EUA, á efetivação de cooperações bilaterais, 
em virtude da postura da Venezuela em face dos interesses americanos, 
relacionados com as necessidades de cooperação no setor de defesa 

 

17  Avaliar as possibilidades de comércio de material de emprego militar entre os 
dois países, caso se superem as barreiras impostas 

 

18  Explanar as possibilidades de cooperação na área de defesa entre o Brasil e a 
Venezuela 

 

19  Avaliar o aumento da capacidade de liderança regional do Brasil em face dos 
intercâmbios bilaterais 

 

20  Explicar as possibilidades de fortalecimento do MERCOSUL e seus reflexos na 
consecução das Políticas de Defesa do Brasil 

 

21  Outras idéias julgadas pertinentes  
 Expressão Escrita 

A3 
B1 
B2 

Clareza 

B3 
C1 Objetividade 
C2 

 



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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 


