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GEOGRAFIA

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)
Comparar  o atual estágio de integração do MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL) com o 

atual  estágio  de integração do NORTH AMERICA FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA), concluindo 
sobre a viabilidade da formação de um único bloco no continente americano. 

1. MÉTODO
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Identificação 
do objeto 
correto

M 1 Abordagem da idéia central
M 2 Delimitação do espaço
M 3 Delimitação no tempo

M 4 Idéias 
Complementares

Preparara corretamente para o desenvolvimento?
Torna a introdução abrupta?

M 5 Ligação com o desenvolvimento
M 6 Não antecipação de partes do desenvolvimento

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão

M 8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.

M 9 Elaborou as conclusões 
parciais?

De forma dedutiva?
Limitando-se a resumir?

Não elaborou as CP.

Desenvolvimento

Identificação 
do objeto 
correto

M 10
Durante o desenvolvimento, 

comparou os objetos obedecendo 
aos mesmos referenciais

Totalmente
Empregou um referencial incorretamente

Empregou mais de um  referencial incorretamente

M 11 Atendeu as condicionantes 
de desenvolvimento?

Totalmente.
Digressão de até 3 idéias.

Digressão de mais de 3 idéias.

M 12 Apresentou as idéias com 
ligação de causa e efeito?

Totalmente.
Até 3 incidências sem ligação.

Mais de 3 incidências sem ligação.

M  13 Dividiu o todo em partes 
coerentes?

Totalmente.
Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo.

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 14 Retomou a idéia central

M 15 Elaborou a 
síntese

De forma dedutiva
Limitando-se a resumir ?
Não elaborou a síntese.

M 16 Atendimento à imposição do problema

M 17
Lógica (concluir 

apenas sob 
aspectos 

desenvolvidos)

Na conclusão, todas as idéias têm suporte na introdução 
ou no desenvolvimento.

Na conclusão, pelo menos uma das  idéias têm suporte 
na introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, mais de uma idéia não tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.

M 18 Elaborou o parágrafo conclusivo.

MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)



2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Algumas idéias

C Definição de MERCOSUL e de NAFTA
C Identificação dos países do MERCOSUL e do NAFTA

C Identificação da posição dos dois blocos em relação aos principais eixos
 econômicos mundiais.

C Outras idéias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

a. Comparação do estágio de integração do MERCOSUL com o estágio 
de integração do NAFTA quanto aos Aspectos Políticos

C Governos atuais  
C Lideranças e hegemonia
C Entraves políticos
C Outros fatores de comparação julgados pertinentes
C Grau de integração política atual (Conclusão Parcial)

b. Comparação do estágio de integração do MERCOSUL com o estágio 
de integração do NAFTA quanto aos Aspectos Psicossociais

C Trabalho
C Educação
C Entraves psicossociais
C Outros fatores de comparação julgados pertinentes
C Grau de integração social atual (Conclusão Parcial)

c. Comparação do estágio de integração do MERCOSUL com o estágio 
de integração do NAFTA quanto aos Aspectos Econômicos

C Volume de comércio de exportação e de importação  
C Modelos Econômicos adotados
C PIB dos blocos
C Acordos de livre comércio
C Entraves econômicos
C Outros fatores de comparação julgados pertinentes
C Grau de integração econômica atual (Conclusão Parcial)

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão

Algumas idéias

C Crise atual no MERCOSUL.
C Proposta americana sobre a criação da ALCA.
C Viabilidade da formação de um único bloco no continente americano.
C Outras idéias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs
Expressão 

Escrita

Capacidade 
de Expressão

E 1 Coerência
E 2 Clareza
E 3 Coesão
E 4 Objetividade
E 5 Correção Gramatical

EXPRESSÃO ESCRITA  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)



2ª QUESTÃO (Valor 4,0)
Justifique a importância da integração dos países amazônicos para a adequada ocupação e 

exploração desse espaço geográfico.

1. MÉTODO
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Identificação 
do objeto 
correto

M 1 Abordagem da idéia central
M 2 Delimitação do espaço
M 3 Delimitação no tempo
M 4 Idéias Complementares
M 5 Ligação com o desenvolvimento
M 6 Não antecipação de partes do desenvolvimento

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento

M 8
Justificou as premissas 

segundo as condicionantes 
(ligação causa e efeito)

Em todas as premissas

Não justificou até 3 premissas

Não justificou mais de 3 premissas

Desenvolvimento

Identificação 
do objeto 
correto

M 9 Identificação das premissas

Todas
4
3
2
1

MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Introdução

Algumas idéias

C Tratado de Cooperação Amazônico ( TCA ): países membros
C Organização do TCA
C Outras idéias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

C Unificação  dos esforços (justificativa)
C Exploração das riquezas minerais (justificativa)
C                             Riquezas vegetais (justificativa)
C Escoamento da produção (justificativa)
C Integração de esforços para pesquisas (justificativa)
C Ampliação da capacidade militar de defesa (justificativa)
C Melhor ocupação dos vazios demográficos (justificativa)
C Outras idéias julgadas pertinentes (justificativa)

CONHECIMENTO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Expressão 
Escrita

Capacidade 
de Expressão

E 1 Coerência
E 2 Clareza
E 3 Coesão
E 4 Objetividade
E 5 Correção Gramatical

EXPRESSÃO ESCRITA  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)



ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova e no espaço 
abaixo, de maneira a orientar o estudo do aluno do PEP.

A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I)  em cada uma das partes que a 
constituem, formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento 
do estudo do aluno para que realize uma prova equilibrada. 

Algumas idéias são sugeridas para balizar  a avaliação do conhecimento a ser feita pelo 
orientador. 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. 

No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar 
de acordo com o prescrito na Pub 03 – MÉTODO do CP/ECEME.

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, no ND – análise, deve ser 
encarada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido 
formulado. 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES

OBSERVAÇÕES

Obs.: Observações julgadas pertinentes de maneira a orientar o estudo do aluno.
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