
PEP/2008 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA
1ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Analisar a  atual  situação  do  setor  agropecuário  brasileiro,  destacando o  processo  de 

modernização ocorrido a partir da segunda metade do século passado.
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 análise 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, 

analisou 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 A importância da agropecuária para o Brasil.
C A melhora da agropecuária na década de 70: criação da EMBRAPA.
C Participação no PIB e no comércio internacional.
C Estrutura fundiária no Brasil: reforma agrária.
C Outras idéias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

a. Situação atual da Agricultura e seu processo de modernização
C Estrutura agrícola brasileira.
C Desenvolvimento e modernização da agricultura.
C Avanços tecnológicos: Revolução Verde.
C Principais culturas. Novas culturas.
C Participação na produção de biocombustível.
C Amazônia: a grande fronteira.
C Alimentos transgênicos.
C Expansão agrícola X Questão ambiental.
C Política agrária e agrícola. Planos governamentais para o setor.
C Exportações: participação na balança comercial e protecionismo externo.
C Período (1965-1980): projeto político prioritário de modernização do setor.

C Após 1980: debate da questão agrária e surgimento do agronegócio.
Gerenciamento empresarial.

C A modernização em 1990 e criação da CONAB.
C Adoção de políticas de fomento produtivo e comercial. Crédito rural.
C Agregação de tecnologia de ponta.
C Incremento da mecanização em benefício da agricultura.
C Inserção de novos métodos de cultivo.
C Outras idéias julgados pertinentes.
C Conclusão Parcial.

b. Situação atual da Pecuária e seu processo de modernização
C Estrutura da pecuária brasileira.
C Desenvolvimento e modernização da pecuária.
C Participação da pecuária brasileira no mercado internacional.
C Produção da pecuária: carne bovina (exportações para 180 países).
C Óbices atuais: barreiras protecionistas e entraves sanitários.
C Desenvolvimento genético dos animais.
C Política de governo: falha na oferta de serviços de infra-estrutura.
C Período (1965-1980): projeto político prioritário de modernização do setor.
C Após 1980: debate da questão da pecuária e surgimento do agronegócio.
C Adoção de políticas de fomento produtivo e comercial. Crédito rural.
C Agregação de tecnologia de ponta.
C Incremento da mecanização em benefício da pecuária.
C Melhoria do nível técnico da mão-de-obra.
C Outras idéias julgados pertinentes.
C Conclusão Parcial.

Obs.: As idéias em negrito representam os destaques levantados  para atender a condicionante da servidão.
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão

Algumas idéias

C A partir da modernização da agropecuária brasileira, o agronegócio passou a ter uma 
participação mais expressiva na economia nacional.

C O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de produtos agropecuários.

C O  País  busca  soluções  para  sanear  a  questão  agrária  e  harmonizar  o 
desenvolvimento e a expansão agropecuária com a preservação do meio ambiente.

C O setor continua buscando inovações e novas tecnologias por plantas produtoras de 
alimentos e de energia.

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 3,0)

“Amazônia tem dono, diz Jobim. [....] O ministro da Defesa, Nelson Jobim, iniciou sua visita de uma 
semana aos pelotões de fronteira da Amazônia repetindo discurso feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva em setembro,[....] quando avisou que não admitia intromissões nem palpites na forma como o Brasil  
preserva a região.  “Esta terra tem dono”, afirmou Jobim, em discurso, em São Gabriel da Cachoeira, ao 
lado da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, [....].”
Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO - 13/10/2007

Justifique esta assertiva.

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 - INTRODUÇÃO   Obs

Introdução

Algumas idéias

C Caracterização da área.
C Constantes intromissões de organismos internacionais.

isõesC A Amazônia como alvo da cobiça internacional.
C Dificuldades para a integração e exploração da Amazônia.
C Esforços governamentais para integrar, desenvolver e manter a área.
C A biodiversidade regional.
C Outras idéias julgadas pertinentes.



PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

C Importância econômica da área para o País.
C Importância estratégica da área para o País.
C Manutenção da unidade nacional.
C Ações governamentais desenvolvidas no campo social na região amazônica.
C Programas governamentais visando à integração da região amazônica.
C Presença crescente das Forças Armadas na região. Vigilância das fronteiras.
C Atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas na área. 
C Atuação das FA na faixa de fronteira.
C O Sistema de Vigilância da Amazônia e a “Lei do Abate”.
C Controle da biodiversidade.
C Preocupação com a internacionalização das áreas indígenas.

C Programa de Integração Intra-Regional da Amazônia que tem como principal objetivo 
aumentar a competitividade econômica dos produtos da região.

C Ações voltadas para a gestão ambiental.
C Medidas visando a inclusão social e a redução dos desequilíbrios.
C Ações implementadas na área de transporte, energia e comunicações.

C Estímulo  governamental  à  utilização  sustentável  dos  recursos  naturais  e  a 
incorporação de conhecimentos técnico-científicos à produção.

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)



3ª QUESTÃO (Valor 3,0)

Caracterizar a  crise  urbana  das  principais  metrópoles  brasileiras,  destacando as 
dificuldades do poder público para enfrentar os seus problemas de segurança e habitação.

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
Caracterizou as premissas 
segundo as condicionantes 

(ligação causa e efeito)

Em todas as premissas
Não caracterizou até 3 premissas

Não caracterizou 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 - INTRODUÇÃO Obs

Introdução
Algumas idéias

C Efetivo e distribuição geográfica da população brasileira.
C Elevados níveis e indicadores de violência.
C Acentuada desigualdade social.
C Migrações urbanas desordenadas.
C Cinturões de pobreza nas grandes cidades.
C Infra-estrutura social precária.
C Outras idéias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

C Desemprego e marginalidade social.

C Urbanização acelerada. Riscos sócio-espaciais.

C Domínio do narcotráfico nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos.

C Elevado custo de vida e baixo poder aquisitivo da maioria da população.

C “Miseropolização”. Crescimento da pobreza e da miséria nos grandes centros.

C Crescimento desenfreado da criminalidade com grande número de assaltos e 
seqüestros.

C Sistema de saúde e educacional deficientes.

C Superlotação das unidades carcerárias.

C Movimentos sociais organizados conturbando a ordem pública.

C Déficit habitacional – crescente falta de moradia e incapacidade do governo em 
reverter este quadro.

C Invasões  de  prédios  públicos  e  propriedades  privadas  pelos  movimentos 
sociais.



Continuação
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

C Atuação dos Sindicatos de Classe na organização de greves e manifestações.
C Falta de oferta de serviços básicos: saneamento, energia e Sistema de transporte.
C Atuação de milícias organizadas nas periferias.

C Falta de preparo técnico-profissional  dos órgãos públicos na repressão aos 
infratores.

C Escassez de recursos para aquisição de materiais adequados para os Órgãos 
de Segurança Pública.

C Constantes pedidos para acionamento da Força de Segurança Nacional.
C Expansão desordenada das periferias. “Periferização” dos grandes centros.
C Relação entre centros e periferias urbanas (tensões e conflitos)
C Habitação em áreas de risco de alagamento ou desabamento.

C Ausência de uma política habitacional eficaz, relacionada ao uso e ocupação 
do solo, direito de propriedade e provimento de serviços essenciais.

C Ausência  de  políticas  abrangentes  que  favorecem  a  expansão  do  mercado 
imobiliário informal e de ocupações irregulares para pessoas de menor renda.

C Crescente segregação sócio-espacial.
C Falta de uma abordagem crítica e integrada da crise urbana.
C Planejamento ineficaz e ineficiente nas áreas de segurança e habitação
C Queda na qualidade ambiental.
C Corrupção nas diversas esferas do poder público.
C Incapacidade do Poder Local em atender as demandas urbanas.

C Incapacidade  de  o  sistema  bancário  brasileiro  viabilizar  mecanismos  de 
financiamento habitacional de longo prazo.

C Alta fecundidade na população mais pobre.
C Outras idéias julgadas pertinentes

Obs.: As idéias em negrito representam os destaques levantados  para atender a condicionante da servidão.
O Objeto do pedido é a crise urbana, que deve ser caracterizada em todos os seus aspectos, com destaque para a segurança e 
habitação.

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 Publicação de 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

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


	a. Situação atual da Agricultura e seu processo de modernização
	Estrutura agrícola brasileira.
	Desenvolvimento e modernização da agricultura.
	Avanços tecnológicos: Revolução Verde.
	Principais culturas. Novas culturas.
	Participação na produção de biocombustível.
	Amazônia: a grande fronteira.
	Alimentos transgênicos.
	Expansão agrícola X Questão ambiental.
	Política agrária e agrícola. Planos governamentais para o setor.
	Exportações: participação na balança comercial e protecionismo externo.
	Período (1965-1980): projeto político prioritário de modernização do setor.
	Após 1980: debate da questão agrária e surgimento do agronegócio.
	A modernização em 1990 e criação da CONAB.
	Adoção de políticas de fomento produtivo e comercial. Crédito rural.
	Agregação de tecnologia de ponta.
	Incremento da mecanização em benefício da agricultura.
	Inserção de novos métodos de cultivo.
	Outras idéias julgados pertinentes.
	Participação da pecuária brasileira no mercado internacional.
	Produção da pecuária: carne bovina (exportações para 180 países).
	Desenvolvimento genético dos animais.
	Outras idéias julgados pertinentes.
	Conclusão Parcial.
	A partir da modernização da agropecuária brasileira, o agronegócio passou a ter uma participação mais expressiva na economia nacional.
	O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de produtos agropecuários.
	Outras idéias julgadas pertinentes.
	Caracterização da área.
	Constantes intromissões de organismos internacionais.
	isões
	A Amazônia como alvo da cobiça internacional.
	Dificuldades para a integração e exploração da Amazônia.
	Esforços governamentais para integrar, desenvolver e manter a área.
	A biodiversidade regional.
	Outras idéias julgadas pertinentes.
	Importância econômica da área para o País.
	Importância estratégica da área para o País.
	Manutenção da unidade nacional.
	Ações governamentais desenvolvidas no campo social na região amazônica.
	Programas governamentais visando à integração da região amazônica.
	Presença crescente das Forças Armadas na região. Vigilância das fronteiras.
	Atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas na área. 
	Atuação das FA na faixa de fronteira.
	O Sistema de Vigilância da Amazônia e a “Lei do Abate”.
	Controle da biodiversidade.
	Preocupação com a internacionalização das áreas indígenas.
	Programa de Integração Intra-Regional da Amazônia que tem como principal objetivo aumentar a competitividade econômica dos produtos da região.
	Ações voltadas para a gestão ambiental.
	Medidas visando a inclusão social e a redução dos desequilíbrios.
	Ações implementadas na área de transporte, energia e comunicações.
	Estímulo governamental à utilização sustentável dos recursos naturais e a incorporação de conhecimentos técnico-científicos à produção.

	Outras idéias julgadas pertinentes.
	Efetivo e distribuição geográfica da população brasileira.
	Elevados níveis e indicadores de violência.
	Acentuada desigualdade social.
	Migrações urbanas desordenadas.
	Cinturões de pobreza nas grandes cidades.
	Infra-estrutura social precária.
	Outras idéias julgadas pertinentes.
	Desemprego e marginalidade social.
	Urbanização acelerada. Riscos sócio-espaciais.
	Domínio do narcotráfico nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos.
	Elevado custo de vida e baixo poder aquisitivo da maioria da população.
	“Miseropolização”. Crescimento da pobreza e da miséria nos grandes centros.
	Crescimento desenfreado da criminalidade com grande número de assaltos e seqüestros.
	Sistema de saúde e educacional deficientes.
	Superlotação das unidades carcerárias.
	Movimentos sociais organizados conturbando a ordem pública.
	Déficit habitacional – crescente falta de moradia e incapacidade do governo em reverter este quadro.
	Invasões de prédios públicos e propriedades privadas pelos movimentos sociais.
	Atuação dos Sindicatos de Classe na organização de greves e manifestações.
	Falta de oferta de serviços básicos: saneamento, energia e Sistema de transporte.
	Atuação de milícias organizadas nas periferias.
	Falta de preparo técnico-profissional dos órgãos públicos na repressão aos infratores.
	Escassez de recursos para aquisição de materiais adequados para os Órgãos de Segurança Pública.
	Constantes pedidos para acionamento da Força de Segurança Nacional.
	Expansão desordenada das periferias. “Periferização” dos grandes centros.
	Relação entre centros e periferias urbanas (tensões e conflitos)
	Habitação em áreas de risco de alagamento ou desabamento.
	Ausência de uma política habitacional eficaz, relacionada ao uso e ocupação do solo, direito de propriedade e provimento de serviços essenciais.
	Ausência de políticas abrangentes que favorecem a expansão do mercado imobiliário informal e de ocupações irregulares para pessoas de menor renda.
	Crescente segregação sócio-espacial.
	Falta de uma abordagem crítica e integrada da crise urbana.
	Planejamento ineficaz e ineficiente nas áreas de segurança e habitação
	Queda na qualidade ambiental.
	Corrupção nas diversas esferas do poder público.
	Incapacidade do Poder Local em atender as demandas urbanas.
	Incapacidade de o sistema bancário brasileiro viabilizar mecanismos de financiamento habitacional de longo prazo.
	Alta fecundidade na população mais pobre.

	Outras idéias julgadas pertinentes

