
                                                                                                                                               
PEP/2007 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 

 
1ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
 “Membros da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul iniciarão na segunda-feira uma 
visita de três dias a Caracas, por ocasião da assinatura do Protocolo de Adesão da Venezuela ao 
bloco, informou hoje a Assembléia Nacional (AN) venezuelana”. (Jornal O ESTADO DE SÃO 
PAULO – 02 de junho de 2006). 
 
 Analisar nos campos político e econômico, as conseqüências do ingresso da VENEZUELA 
como membro permanente do MERCOSUL, concluindo sobre as perspectivas do bloco em face 
dessa nova composição. 
   

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 Dividiu o todo em partes coerentes 
09 Elaborou as conclusões parciais 

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)   
18 Objetivos do MERCOSUL  
19 Mudança na configuração do bloco  
20 Ampliação da integração política  
21 Ampliação da integração econômica  
22 Mudança de visão do MERCOSUL, de comercial para social/político  
23 Diferenças sociais entre os membros  
24 Relação do MERCOSUL com EUA (reflexos na relação)  

25 Possibilidade de transformação do MERCOSUL em instrumento de luta 
ideológica 

 

26 Influência política de HUGO CHÁVEZ  
27 O ”Socialismo do século 21” na América Latina  

28 Política Externa da Venezuela e suas conseqüências para os demais integrantes 
do MERCOSUL 

 

GEOGRAFIA    DO 
BRASIL 

(Médicos) 



29  Conseqüências na coesão do MERCOSUL  
30  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) 
 
 

 Apresentar as ações governamentais em curso e outras passíveis de serem adotadas no 
campo das Telecomunicações, destacando os avanços tecnológicos obtidos pelo 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 (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)  

12  A importância das telecomunicações na integração nacional   
13  Expansão do sistema de telefonia (fixa e móvel)  
14  Estímulo à indústria eletroeletrônica e de telecomunicações  

15  Melhoria e implantação de serviços de telefonia em áreas rurais e de difícil 
acesso 

 



 
16  Implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTV)  

17 

 Intercâmbio do conhecimento científico e tecnológico na área de 
telecomunicações e participação de fóruns internacionais imprescindíveis no 
processo de consolidação do Brasil como líder político e tecnológico na 
América do Sul 

 

18  Criação da Rádio Comunitária proporcionando informação, cultura, 
entretenimento e lazer a pequenas comunidades 

 

19  A utilização de satélites possibilitando o lançamento de Programa de 
Popularização e Interiorização das telecomunicações 

 

20  Otimização do uso de cabos óticos   
21  Aperfeiçoamento dos sistemas de cabos submarinos  
22  Atendimento às áreas remotas e fronteiras de interesse estratégico  
23  Ampliação da difusão de programas educativos e de informação  

24 
 Acesso da população a serviços de saúde por meio dos modernos recursos 
de telecomunicações 

 

25  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  

 
 
 

3ª QUESTÃO (Valor 3,0) 
 
 

 “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje em seu programa semanal de rádio “Café 
com o Presidente” que seu governo investiu mais em saneamento básico que o anterior.[.....] Para 
ilustrar a importância dos aportes de recursos na área, Lula citou dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) que apontam que cada real investido em saneamento básico, gera uma economia de 
R$ 4,00 na saúde”. (Jornal  Estado de São Paulo – 21 de novembro de 2005). 
 
             Do estudo da atual situação do BRASIL, justificar  a importância dos investimentos em 
saneamento básico para o desenvolvimento social do País. 
 
 



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 (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)  

12 Nova lei de saneamento básico  
13 Criação do Ministério das Cidades  
14 O saneamento básico como estratégia de desenvolvimento social  
15 Influência do saneamento básico na saúde da população  

16 Geração de empregos por meio de treinamento de profissionais e 
assistência técnica em áreas carentes 

 

17 Privatização do saneamento básico  
18 Redução dos gastos em assistência médica  
19 Redirecionamento dos recursos não gastos em assistência médica  
20 Redução dos índices de mortalidade infantil  
21 Melhoria das condições sanitárias da população  
22 Melhoria das habitações rurais, evitando doenças endêmicas  
23 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.  

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

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. 

 
* * * 

 
 


