
GEOGRAFIA DO BRASIL (MÉDICOS) 

PEP/2007 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

 
1ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

Do estudo da evolução econômica do BRASIL, no período de 1945 até os dias atuais, 
analisar o setor industrial, concluindo sobre os fatores que contribuíram favoravelmente no atual 
estágio de desenvolvimento desse setor. 

 
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  
05 Outras idéias complementares 
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 
07 Ligação com o desenvolvimento 
 Desenvolvimento 

08 Dividiu o todo em partes coerentes 

09 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à condicionante da 
servidão  

10 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço  
11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 
12 Elaborou as conclusões parciais 
 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)  
18 Breve histórico do setor industrial no Brasil no período considerado 

19 Criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e as suas conseqüências e 
reflexos para o desenvolvimento industrial 

20 Criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, atual BNDES e as 
suas conseqüências e reflexos para o desenvolvimento industrial 

21 Criação da Petrobrás – Desenvolvimento da indústria petrolífera e petroquímica  

22 Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek  - Desenvolvimento da indústria 
automobilística, expansão dos setores de energia e transportes 

23 Implantação dos pólos industriais 
24 Construção de Brasília – Indústria de construção civil 
25 Criação dos Ministérios da Indústria e Comércio e das Minas e Energias 
26 Período denominado “Milagre Econômico” – Grande expansão do setor industrial 
27 Grandes investimentos em obras de infra-estrutura – Indústria de construção civil 
28 Criação da Zona Franca de Manaus – Pólo industrial de eletroeletrônicos 
29 Planos Nacionais de Desenvolvimento – I e II PND 

30 Crise do petróleo – Expansão da indústria de bens de consumo devido à 
necessidade de substituição das importações 

31 Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL) – Desenvolvimento da indústria 
automobilística 

32 Abertura comercial – Desenvolvimento tecnológico da indústria nacional 
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33 Fim dos monopólios – Expansão da indústria de componentes eletrônicos e de 
petróleo  

 

34 Programa de privatizações – Expansão da indústria siderúrgica, de 
telecomunicações e de aeronáutica 

35 Política industrial em vigor - Esforços nas áreas de semicondutores, fármacos e 
medicamentos e bens de capital 

36 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

 Menção do Conhecimento  
 Expressão Escrita  Escores 

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 do “Programa Farmácia Popular”, do Ministério da Saúde e do 

estabelecimento  do medicamento genérico, apresentar as ações previstas e as já 
implementadas que contribuirão para a redução dos desequilíbrios sociais e econômicos da 
população brasileira. 

  
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  
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 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 

 

Menção do Método  
 

Conhecimento (algumas idéias)   
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12 Finalidade do Programa Farmácia Popular e a introdução do 
medicamento genérico no BRASIL 

13 Disponibilização de medicamentos a baixo custo para a 
população 

14 Atendimento personalizado realizado por farmacêuticos e 
profissionais qualificados 

15 Orientação sobre cuidados com a saúde e uso correto dos 
medicamentos  

16 Realização de ações educativas  
17 Proporcionar a continuidade de tratamento e atendimento médico 

18 Subvenção para aquisição de medicamentos usados no 
tratamento de hipertensão e diabetes 

19 Redução dos preços de medicamentos proporcionada pela 
diminuição de alíquotas de impostos  

20 Incentivo à concorrência da indústria farmacêutica  
proporcionando redução de preços de medicamentos 

21 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

 Menção do Conhecimento  
 Expressão Escrita  Escores 

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  
 

3ª QUESTÃO (Valor 3,0) 
“O ano de 2006 mostrou ao mundo a explosão econômica da Ásia”. (Jornal O Globo – 25 dez  

2006). 
A política externa do governo do BRASIL, no que se refere ao comércio exterior, busca 

expandir as relações comerciais com a CHINA, a ÍNDIA e o JAPÃO. Justificar esta assertiva. 
Item Aspectos a serem considerados Observações 

Método   
Interpretação 

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

03 Abordagem da idéia central 
04 Delimitação do espaço e tempo  
05 Outras idéias complementares 
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 
07 Ligação com o desenvolvimento 
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 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 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 

 

Menção do Método  
 

Conhecimento (algumas idéias)  
12 Política externa do BRASIL com relação a esses países, 

particularmente priorizando as atividades comerciais 

13 
Estabelecimento de parcerias e acordos com esses países (Ex: 
produção de aviões e satélites (CHINA), uso do ETANOL (ÍNDIA 
e JAPÃO), entre outros) 

14 Protecionismo e barreiras impostas pelos EUA e países europeus 
forçando o BRASIL a buscar novos mercados 

15 Escolha do padrão japonês para a TV Digital brasileira 

16 
Intensificação de intercâmbios e encontros comerciais com esses 
países visando ampliar o comércio (Ex: 2008 - Ano do intercâmbio 
JAPÃO – BRASIL) 

17 Incentivo para a atuação de empresas brasileiras 
18 Crescente importância do mercado asiático 
19 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

 Menção do Conhecimento  
 Expressão Escrita  Escores 

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: 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. 
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No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador 
deverão estar de acordo com o prescrito na Publicação CP/ECEME – METODOLOGIA 
PARA A SOLUÇÃO DE QUESTÕES (nova). 

A Expressão Escrita, para cada uma das questões, 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 ou itens 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. 
 

 
 

 


