
PEP/2008 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
GEOGRAFIA 

 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 
 

Analisar a importância dos movimentos migratórios da população do Brasil para o mundo e 
vice-versa, concluindo sobre os impactos sócio-econômicos decorrentes desses movimentos. 
 
 
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  

Preparara 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  

De forma dedutiva?  

Limitando-se a resumir?  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M 8 Elaborou as conclusões 

parciais? 
Não elaborou as CP.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 idéias.  M 9 Atendeu as condicionantes 

de desenvolvimento? 
Digressão de mais de 3 idéias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M 10 Apresentou as idéias com 

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

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M 11 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 12 Retomou a idéia central  
De forma dedutiva  

Limitando-se a resumir?  M 13  Elaborou a 
síntese 

Não elaborou a síntese.  
M 14 Atendimento à imposição do problema  

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. 

 M 15 

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 16 Elaborou o parágrafo conclusivo.  
MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   

 
 
 

 



2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

C População atual do país  
 Fatores motivacionais (trabalho, estudo, etc) dos movimentos migratórios  

C Países que mais atraem a população brasileira  
C Países origem de fluxos migratórios para o Brasil  
C Grandes correntes migratórias ocorridas  
C Problemas genéricos advindos das migrações  

Introdução 
 

Algumas idéias 

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

 a. A importância da migração da população brasileira para diversas regiões do mundo  
C A importância da migração para a América do Norte (EUA e Casnadá)  
C A importância da migração para os países europeus  
C A importância da migração para o Japão  
C Conclusão Parcial  
 b. A importância da migração da população de diversas regiões do mundo para o Brasil   

C A importância da imigração portuguesa no período colonial  

C A importância da imposta imigração africana  

C A importância da imigração italiana  
C A importância da imigração japonesa  
C A importância da imigração alemã  
C A importância da imigração polonesa  
C A importância da imigração dos países asiáticos  
C A importância da imigração dos países árabes  
C Conclusão Parcial  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C Outros idéias julgados pertinentes  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C Dificuldades de adaptação aos hábitos e costumes  
C Dificuldades lingüísticas  
C Desenvolvimento de determinadas regiões do Brasil  
C Afluxo de capitais estrangeiros no país  
C Problemas diplomáticos com imigrantes ilegais  
C Maior intercâmbio sócio-cultural  
C Introdução de novos hábitos sociais, culturais, alimentares, etc  
C Ampliação do mercado de trabalho brasileiro  
C Inexistência de conflitos étnicos  
C Transformação de antigos núcleos populacionais em cidades  
C Incremento das atividades urbanas de comércio e de serviços  
C Surgimento de importantes centros urbanos  
C Introdução de diversas técnicas e atividades nos setores produtivos  
C Aceleração do processo de industrialização dos estados da região Sul  
C Aplicação de capitais nos setores produtivos  
C Continuidade de valores que foram básicos na formação da cultura brasileira  
C Influência nas artes, literatura, educação e nos hábitos sociais  
C Desenvolvimento de várias atividades agropecuárias  
C Crescimento desordenado das grande metrópoles  
C Aumento da mobilidade social  
C Avanço das tecnologias de comunicação e da informação  
C Alteração do perfil social do país  
C Sincretismo religioso  

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) 
 

“[....]Temos que pensar em defesa a longo prazo. Até porque um submarino com propulsão 
nuclear, por exemplo, levará dez anos pra ficar pronto. Mesmo sem querer, o Brasil vai investir em defesa 
porque fatalmente no futuro deverá assumir posições de potência média no mundo[....]” 

General de Exército José Benedito de Barros Moreira - entrevista publicada no CORREIO 
BRAZILIENSE em 13/10/2007 

 
À luz das necessidades estratégicas e considerando o Brasil como uma potência regional 

em expansão, justifique esta assertiva. 
 
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 
Justificou 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 As dimensões continentais do território nacional  
C A grande extensão das fronteiras terrestres 

arnde extensão  
 

C O mar territorial e o espaço aéreo  
C Política de  Defesa Nacional  

Introdução 
Algumas idéias 

C Outras idéias julgadas pertinentes  
 
 
 
 
 



 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

C Situação atual das Forças Armadas  
C Necessidades existentes para a defesa do território nacional  

C Prazo necessário para o desenvolvimento de projetos de materiais de emprego 
militar MEM)  

C Tempo estimado para a fabricação de MEM  

C Necessidade de melhoria da qualidade tecnológica dos produtos estratégicos de 
defesa  

C Aumento da competitividade brasileira para atender a demanda interna e expandir as 
exportações de MEM  

C A garantia da soberania, do patrimônio nacional e da integridade territorial  
C A contribuição para a preservação da coesão e unidade nacionais  

C A projeção do Brasil no concerto das nações e sua maior inserção em processos 
decisórios internacionais 

 

C Necessidade de patrulhamento e vigilância na extensa faixa de fronteiras terrestres  
C Necessidade de patrulhamento e vigilância no mar territorial  
C Necessidade de patrulhamento e vigilância no espaço aéreo brasileiro  
C O sucateamento das Forças Armadas  
C A ambição de países estrangeiros no território nacional  
C A instabilidade política dos países vizinhos  
C A crescente participação da Forças Armadas em Missões de Paz  
C As potenciais ameaças externas  

C Importância estratégica e as riquezas que abrigam, a Amazônia brasileira e o 
Atlântico Sul  

C Assegurar a previsibilidade na alocação de recursos, em quantidade suficiente, para 
permitir o preparo adequado das Forças Armadas. 

 

C Necessidade de manter forças estratégicas em condições de emprego imediato, para 
a solução de conflitos 

 

C 
Garantir recursos suficientes e contínuos que proporcionem condições efetivas de 
preparo e emprego das Forças Armadas e demais órgãos envolvidos na Defesa 
Nacional, em consonância com a estatura político-estratégica do País 

 

Desenvolvimento 
 

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)  

 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


