
                                                                                                                                               
PEP/2007 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 

 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

  
 Analisar a atual situação do setor energético nos países da América do Sul, destacando as 
possibilidades de integração existentes entre os países do subcontinent 
 
  

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 Situação atual do setor energético na América do Sul  
19 Disponibilidade de recursos energéticos nos principais países da América do Sul  
20 Papel do MERCOSUL na integração energética da América do Sul  
21 Papel do setor privado na integração energética da América do Sul  

22 
A ameaça de ruptura de contratos energéticos entre os países da América do 
Sul 

 

23 Gasodutos como passos iniciais para a integração  
24 Pólos de processo da diversificação da matriz energética da América do Sul  
25 Investimentos públicos e privados  
26 Projeto de construção do anel energético  
27 Fontes renováveis de energia  
28 Situação do parque hidrelétrico  
29 Auto suficiência de petróleo  
30 Fontes alternativas  

31 Atuação da Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) na 
integração energética 

 

32 Outras idéias julgadas pertinentes  
 Menção do Conhecimento  

GEOGRAFIA 



                              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 4,0) 
 

 “A infra-estrutura brasileira de transportes é incapaz de suportar o crescimento econômico do 
país. Embora antigo, o discurso permanece atual”. (Revista EXAME – 16 de novembro de 2006). 
 
             Justificar esta assertiva. 
 

Item Aspectos a serem considerados Observações 
MÉTODO  
Interpretação 

 

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 
02 Apresentou 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)  

12 A infraestrutura de transportes no Brasil  
13 Influência do setor de transportes no crescimento econômico  
14 Situação atual dos modais de transporte  
15 Óbices enfrentados pelos modais de transporte  
16 Investimentos insuficientes  
17 Baixa prioridade no orçamento do governo  
18 Interesses políticos regionais  
19 Alto custo das tarifas no transporte de cargas  
20 Falta de integração entre os modais  
21 Infraestrutura portuária deficiente e ultrapassada  



22 Setor ferroviário abandonado  
23 Crise no transporte aéreo  
24 Atraso na privatização de trechos rodoviários  
25 Hidrovias subaproveitadas  
26 Transporte dutoviário  
27  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: 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. 

 
 

 
 


