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GEOGRAFIA 

 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Analisar a atual estrutura da logística territorial brasileira, concluindo sobre os óbices 

existentes no setor que afetam o desenvolvimento nacional. 

 
1. MÉTODO  

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
M 1 Abordagem da idéia central  
M 2 Delimitação do espaço  
M 3 Delimitação no tempo  

Prepara corretamente para o desenvolvimento?  
M 4 Idéias 

Complementares Torna a introdução abrupta?  
M 5 Ligação com o desenvolvimento  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M 6 Não antecipação de partes do desenvolvimento  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M 7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão  

M 8 Realização da análise ao longo do desenvolvimento.  

De forma dedutiva?  

Limitando-se a resumir?  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho M 9 Elaborou as conclusões 
parciais? 

Não elaborou as CP.  
Totalmente  

Empregou um referencial incorretamente  M 10 
Durante o desenvolvimento, 

analisou os objetos obedecendo 
aos mesmos referenciais Empregou mais de um  referencial incorretamente  

Totalmente.  
Digressão de até 3 idéias.  M 11 Atendeu as condicionantes 

de desenvolvimento? 
Digressão de mais de 3 idéias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M 12 Apresentou as idéias com 

ligação de causa e efeito? 
Mais de 3 incidências sem ligação.  

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M  13 Dividiu o todo em partes 
coerentes? Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
 

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

M 14 Retomou a idéia central  
De forma dedutiva  

Limitando-se a resumir?  M 15  Elaborou a 
síntese 

Não elaborou a síntese.  
M 16 Atendimento à imposição do problema  

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

 

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

 M 17 

Lógica (concluir 
apenas sob 

aspectos 
desenvolvidos) Na conclusão, mais de uma idéia não tem suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 
 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M 18 Elaborou o parágrafo conclusivo.  

 



MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 
2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
C Definição de logística territorial  
C Utilização dos transportes ao longo dos anos  
C Política de transportes do Brasil  
C Intermodalidade  
C Sistema de depósito e estocagem de cargas  

Introdução 
 

Algumas idéias 

C Outras idéias julgadas pertinentes  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 
a. Situação da atual estrutura da logística territorial brasileira nas 
Regiões Sul e Sudeste  

O Modelo “rodoviarista”  
C Malha rodoviária degradada  
C Infra-estrutura portuária precária  
C Elevadas taxas portuárias e aeroportuárias  
C Infra-estrutura aeroportuária deficiente  
C Malha ferroviária incipiente  
C Reduzido aproveitamento do potencial dos transportes fluviais  
C Dificuldade de integração intermodal  
C Sistema de armazenamento e estocagem pouco expressivo  
C Conclusão Parcial  

 b. Situação da atual estrutura da logística territorial brasileira nas 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste  

C Modelo “rodoviarista”  
C Malha rodoviária degradada  
C Infra-estrutura portuária inadequada e inexpressiva  
C Elevadas taxas portuárias e aeroportuárias  
C Infra-estrutura aeroportuária muito deficiente  
C Malha ferroviária quase que inexistente  
C Reduzido aproveitamento do potencial dos transportes fluviais  
C Dificuldade de integração intermodal  
C Sistema de armazenamento e estocagem bastante precário  
C Conclusão Parcial  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C Outros idéias julgados pertinentes  
Obs: Cabe lembrar que a Atividade Logística é mais ampla que o Sistema de tranportes. 
         Por def inição, Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, 
implementa e controla o fluxo e o armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, 
materiais semi-acabados e produtos acabado, bem como as informações a eles relativas , desde o 
ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender as exigências dos clientes. 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C Adoção do modelo rodoviarista  
C Modal rodoviário degradado  
C Modal ferroviário incipiente  
C Portos e aeroportos obsoletos  
C Elevadas taxas de serviços  
C Dificuldades de integração intermodal  
C Infra-estrutura da armazenagem e estocagem deficiente  
C Baixo aproveitamento do potencial fluvial  
C Falta de investimento do Governo  
C Falta de planejamento estratégico visando e redução de custos  

Conclusão 
 

Algumas idéias 

C Outras idéias julgadas pertinentes.  
 

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



3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

E 1 Coerência  
E 2 Clareza  
E 3 Coesão  
E 4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão 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) 
 

Caracterizar o PLANO DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC), lançado pelo 

governo federal brasileiro, destacando os óbices existentes para a sua implantação. 

 
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
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  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M 6 Não antecipação de partes do desenvolvimento  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M 7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento  

Em todas as premissas  

Não caracterizou até 3 premissas  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho M 8 
Caracterizou as premissas 
segundo as condicionantes 

(ligação causa e efeito) Não caracterizou mais de 3 premissas  
Todas  

4  
3  
2  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M 9 Identificação das premissas 

1  
 

MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 
2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

C 
O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento lançado pelo Governo Federal, 
que reúne uma série de medidas para estimular a economia do país, no período 
2007-2010.  

 

C Investimentos em infra-estrutura, aliado a medidas econômicas para estimular os 
setores produtivos e levar benefícios sociais para todas as regiões do País.   

Introdução 
Algumas idéias 

C 
A estabilidade econômica e os indicadores macroeconômicos e sociais positivos 
possibilitam a aplicação de recursos em programas de aceleração do crescimento 
econômico, mantendo a inflação em níveis baixos.  

 



C Investimento do Governo Federal: 503,9 bilhões de reais até 2010  

C Origem dos recursos: 86,5% estatais federais e setor privado, restante orçamento 
federal  

C Outras idéias julgadas pertinentes  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Proposta Geral do PAC:  
C Acelerar o crescimento econômico, estimulando o aumento do PIB.  
C Aumentar o nível de emprego   

C Melhorar as condições de vida da população brasileira, intensificando a inclusão 
social e a melhora na distribuição de renda.  

 b. PAC da Saúde  
C Programa mais saúde, Programa saúde nas escolas, Programa saúde da família.  
C Aplicação de R$ 90 bilhões para a saúde ao longo dos próximos quatro anos.  

C 
Ampliações nos programas de saúde da família, atendimento odontológico e de 
distribuição de medicamentos, além de novas unidades de SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência). 

 

C Previsão de criação de 3 milhões de empregos diretos e indiretos no setor.  

C 
O programa saúde da família prevê que haverá 40 mil equipes de médicos, 
enfermeiros e auxiliares técnicos que atenderão 130 milhões de pessoas até 2011.   

C O programa Brasil Sorridente terá mais 8.000 equipes implantadas em todo o país.   

C 
Previsão de criação de mais 600 farmácias populares e o número de medicamentos 
passará de nove para 25, dentro do projeto “Farmácia Popular”.  

C 
Óbice: captação de recursos. R$ 24 bilhões da receita destinada à saúde vinha da 
CPMF, que não foi prorrogada.  

C Óbices para implantação: rede hospitalar precária, doenças endêmicas  
 c. PAC da Educação - Plano de Desenvolvimento da Educação  

C PDE, PROUNI, FUNDEB, FUNDEF, PAA  
C Proposta com 42 pontos de mudanças, sobretudo na área do ensino fundamental.  
C Previsão de R$ 8 bilhões para implementar todas as propostas.  

C Ações de valorização e qualificação dos professores, com a criação do piso nacional 
dos professores da educação pública básica.  

C 
. Ampliação do ensino profissionalizante, com a implantação de 150 novas unidades 
do Cefet em cidades-pólo.  

C Programa mais educação e Programa de metas “Todos pela Educação” .  
C Ações de apoio ao aluno e à escola e a inclusão digital.  
C Óbices para implantação: baixo nível dos professores, alta taxa de evasão escolar  
C d. PAC da Infra-estrutura Logística 

 
 

C Construção e ampliação de rodovias, ferrovias, portos,aeroportos e hidrovias  

C 
Construção, adequação, a duplicação e recuperação, em quatro anos, de 45 mil 
quilômetros de estradas, 2.518 quilômetros de ferrovias, ampliação e melhoria de 12 
portos e 20 aeroportos. 

 

C Óbices para implantação: agressão ao meio ambiente, alto custo financeiro das obras  
 e. PAC da Infra-estrutura Energética   

C Construção e ampliação gasodutos, linhas de transmissão elétrica e óleodutos.  
C Geração de mais de 12.386 MW de energia elétrica.  
C Construção de 13.826 quilômetros de linhas de transmissão.  
C Instalação de quatro novas unidades de refinos ou petroquímicas.  
C Construção de 4.526 quilômetros de gasodutos.  
C Instalação de 46 novas usinas de produção de biodiesel e de 77 usinas de etanol.  
C Ampliação do Programa Luz para Todos.  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C Óbices para implantação: alto custo financeiro das obras.  
 f. PAC da Infra-estrutura Social e Urbana    

C 
Bolsa Família Projeto Piloto de Investimentos (PPI) aplicado, principalmente, em 

ações em favelas e palafitas.  



C Saneamento, habitação, metrôs, trens urbanos, universalização do programa Luz 
para Todos e recursos hídricos.   

C Ampliação do fornecimento de água e coleta de esgoto.  
C Drenagem urbana e destinação adequada do lixo.  
C Financiamentos para a compra da casa própria.  

C Modernização e ampliação do metrô de Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte e 
São Paulo.  

 

C Construção de casas, compra de terrenos, reforma de imóveis, aquisição de material 
de construção e urbanização de favelas e assentamentos.  

C Óbices: assistencialismo excessivo, falta de controle nos três níveis do poder.  
 g. PAC da Infra-estrutura hídrica  

C Revitalização das Bacias do São Francisco e Parnaíba, na integração da Bacia do 
São Francisco, em projetos de irrigação e em sistemas de abastecimento de água.  

 h. Medidas econômicas para o crescimento do País  
C Estímulo ao crédito e financiamento.  
C Melhoria do ambiente de investimento. 

 
 

C Desoneração e Aperfeiçoamento do Sistema Tributário.  
C Medidas Fiscais de Longo Prazo.  
C Consistência Fiscal. 

 
 

C Medidas de Gestão 
 

 
 i. Óbices gerais para implantação  

C Demora na aprovação do orçamento da união  
C Dificuldade de captação de recursos financeiros.  
C Falta de apoio político.  
C A maioria dos recursos do plano serem do setor privado e de estatais.  
C Término da CPMF.  
C Aumento dos gastos públicos.  
C Alta carga tributária, reduzindo os investimentos do setor privado.  
C Burocracia excessiva na esfera federal.  
C Excesso de Medidas Provisórias.  

  Outras idéias julgadas pertinentes.  
Obs.: Caracterizar: pôr em evidência caracteres, explicando seu significado. 
          Ordenar as idéias (sentido lógico), citando o conhecimento e justificando por que citou. 
          Não há  necessidade de ligação entre uma idéia e outra. 

Os destaques da condicionante da servidão normalmente são expressos no corpo do desenvolvimento, neste 
caso, em particular, os óbices gerais foram grupados apenas como forma de levantar as idéias. 

CONHECIMENTO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 
E 1 Coerência  
E 2 Clareza  
E 3 Coesão  
E 4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão 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 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


