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1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
Analisar os principais óbices ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional, bem como as medidas 

adotadas pelo governo federal visando superá-los e/ou minimizá-los, concluindo sobre as influências destes no 
crescimento da economia brasileira. 

 
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da idéia central  
M2 Delimitação do espaço  
M3 Delimitação no tempo  

Preparara corretamente para o desenvolvimento?  
M4 Idéias 

Complementares Torna a introdução abrupta?  
M5 Ligação com o desenvolvimento  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão  

De forma dedutiva?  

Limitando-se a resumir?  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 Elaborou as conclusões 

parciais? 
Não elaborou as CP.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 idéias.  M9 Atendeu as condicionantes 

de desenvolvimento? 
Digressão de mais de 3 idéias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Analisou as idéias com 

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

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Dividiu o todo em partes 
coerentes? Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo.  

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

M12 Retomou a idéia central  
De forma dedutiva  

Limitando-se a resumir?  M13  Elaborou a 
síntese 

Não elaborou a síntese.  
M14 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.  M15 

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 

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo.  
MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   

 
 
 
 
 
 
 

 



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

C1 

A ciência, a tecnologia e a inovação são, no cenário mundial 
contemporâneo, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, o 
crescimento econômico, a geração de emprego e renda e a democratização 
de oportunidades. 

 

C2 Atividades abrangidas pelo campo da Ciência e Tecnologia (C&T).  
C3 A importância C&T com instrumento propulsor do desenvolvimento nacional.  
C4 A política científica e tecnológica no país.  
C5 O Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (1975).  
C6 A atuação do CNPq.  
C7 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Algumas idéias 

C8 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Principais óbices ao desenvolvimento científico e tecnológico 
nacional  

C9 Falta de infra-estrutura de pesquisas em institutos, universidades e centros 
de empresas.  

C10 Escassez de projetos de P&D nos diversos setores.  

C11 
Reduzidas atividades relacionadas à modernização, otimização, aumento da 
qualidade e competitividade de produtos e processos de interesse direto das 
empresas e suas cadeias produtivas. 

 

C12 
Desmontagem das estruturas, estagnação e até recuo dos gastos 
tecnológicos do setor privado, os quais já eram bastante rarefeitos e, 
conseqüentemente, da demanda privada por serviços tecnológicos. 

 

C13 Aumento da dependência por parte do sistema de C&T, do Estado e 
empresas estatais. 

 

C14 Desarticulação dos investimentos das empresas públicas e privadas e 
correlato enfraquecimento dos seus centros de P&D.  

C15 
As conseqüências negativas decorrentes da dicotomia institucional entre os 
órgãos encarregados de formular a política de C&T e aqueles responsáveis 
pelo desenvolvimento industrial. 

 

C16 

Desequilíbrio financeiro do setor público. Como no Brasil este setor constitui-
se na principal fonte de recursos para C&T, responsável por cerca de 90% 
dos dispêndios nesta área, observou-se a paulatina redução dos orçamentos 
para C&T, com o progressivo enfraquecimento político e financeiro da infra-
estrutura para pesquisa científica e tecnológica montada nos anos 70. 

 

C17 
Como conseqüência da falta de investimentos no setor, a evasão de 
importantes pesquisadores das instituições de pesquisa e a obsolescência 
de seus laboratórios e equipamentos. 

 

C18 Carência de mão-de-obra qualificada e especializada (deficiências do 
sistema educacional).  

C19 Outras idéias julgados pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C20 

O desenvolvimento científico e tecnológico nacional vem enfrentado uma 
séria de óbices ao longo dos anos, tais como: falta de infra-estrutura de 
pesquisas, escassez de projetos de P&D, estagnação e recuo dos gastos 
tecnológicos do setor privado, divergências na formulação da política de 
C&T, desequilíbrio financeiro do setor público, evasão de importantes 
pesquisadores e carência de mão-de-obra qualificada e especializada. 
Tais óbices vêm trazendo sérios prejuízos ao crescimento econômico 
brasileiro, pois se traduzem na falta de competitividade dos produtos 
nacionais tanto no mercado externo e interno, abalando não só a balança 
comercial, como o crescimento de diversos setores da economia nacional. 

 

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

 b. Medidas adotadas pelo governo federal visando superar estes óbices  



C21 Aperfeiçoamento da coordenação e gestão do sistema de C&T, com ênfase 
ao seguinte: proposta de reformulação do Conselho Nacional de C&T. 

 

C22 

Ampliação do orçamento nacional de C&T – Destaque à utilização de parte 
dos recursos obtidos com a venda de empresas estatais; o aporte de 
recursos adicionais mediante acordos com bancos nacionais (Banco do 
Brasil, Banco de Nordeste e Banco da Amazônia) e organismos 
internacionais (BIRD e BID). 

 

C23 Formação de recursos humanos e auxílio à pesquisa.  
C24 Fortalecimento de políticas e projetos de natureza estratégica.  

C25 
Expansão, integração, modernização e consolidação do Sistema Nacional 
de Ciência e Tecnologia e Inovação (SNCTI), atuando em articulação com 
os governos estaduais para ampliar a base científica e tecnológica nacional. 

 

C26 Rápida difusão das novas tecnologias.  

C27 

Identificação das oportunidades mais promissoras, na promoção do 
processo cumulativo de aprendizado e na articulação das interconecções 
entre política industrial, política de ciência e tecnologia, política educacional 
e política de emprego. 

 

C28 
Fortalecimento do sistema educacional, implementação de um ativo e 
moderno sistema acadêmico e de pesquisa industrial e formação de uma 
tecnicamente bem treinada e abundante força de trabalho. 

 

 Conclusão Parcial  

C29 

O Governo Federal tem buscado adotar uma série de medidas que buscam 
transformações não apenas no sistema de C&T, mas também no industrial, 
de educação e treinamento, nos padrões de investimento, no mercado de 
capitais e no sistema financeiro, na moldura legal e política, no mercado 
consumidor de bens e serviços e em todas as demais esferas relacionadas 
ao contexto nacional e internacional em que se dá o fluxo de comércio e 
investimento e onde as tecnologias são difundidas. 
Tais medidas visam superar os óbices ao desenvolvimento científico e 
tecnológico nacional, propiciando assim, melhores oportunidades para o 
crescimento da economia brasileira. 

 

C30 Outras idéias julgados pertinentes.  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C31 Papel estratégico do setor da C&T no crescimento da economia nacional.  

C32 
Os principais óbices ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional, 
evidenciados nos últimos anos, e os obstáculos por eles criados ao 
crescimento da economia brasileira. 

 

C33 As medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo Federal visando superar 
os óbices existentes e com isto alavancar o crescimento econômico do país.  

C34 Parágrafo conclusivo.  

Conclusão 
 

Algumas idéias 

C35 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 
E1 Coerência  
E2 Clareza  
E3 Coesão  
E4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão E5 Correção Gramatical  
 

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

 

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



2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar as medidas adotadas pela China, visando atender à crescente demanda interna por recursos 
energéticos que vem ocorrendo nas duas últimas décadas. 

 
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da idéia central  
M2  Delimitação do espaço  
M3 Delimitação no tempo  
M4 Idéias Complementares  
M5 Ligação com o desenvolvimento  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento  

Em todas as premissas  

Não apresentou até 3 premissas  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho M8 
Apresentou as premissas 

segundo as condicionantes 
(ligação causa e efeito) Não apresentou mais de 3 premissas  

Todas  
4  
3  
2  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação das premissas 

1  
 

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

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
C1 Caracterização Geográfica da China.  

C2 

Desde as reformas econômicas de 1979, que incluíam a abertura de zonas 
comerciais nas províncias costeiras, o aumento de investimentos 
estrangeiros, a liberalização do comércio e do mercado agrícola e a 
privatização de estatais, a China apresenta uma expansão econômica e 
rápida e regular nos mais diversos setores. 

 

C3 

A rápida expansão da economia chinesa vem suscitando um grande 
aumento da demanda energético. Nos últimos anos, o consumo energético 
chinês teve um crescimento médio anual de cerca de 15% ao ano e tem 
contribuído em aproximadamente 52% para o crescimento da demanda 
energética mundial. 

 

C4 A China passou a ocupar o posto de segundo maior consumidor mundial de 
energia, ficando atrás somente dos Estados Unidos.  

C5 O governo chinês vem adotando diversas medidas para atender às 
necessidades criadas por esse enorme crescimento da demanda energética. 

 

C6 Ligação com o desenvolvimento.  

 Introdução 
 

Algumas idéias 

C7 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 
Medidas adotadas pela China, visando atender à crescente demanda 
interna por recursos energéticos que vem ocorrendo nas duas últimas 
décadas. 

 
Desenvolvimento 

 
Algumas idéias 

C8 
China vem buscando diversificar suas fontes de energia, investindo em 
outros setores, em especial nos de gás natural, recursos energéticos 
renováveis (hidrelétricas) e, em menor extensão, em energia nuclear. 

 



C9 

Reestruturação do setor petrolífero chinês, visando transformar as empresas 
estatais em entidades corporativas mais verticalmente integradas. 
A China National Petroleum Corportion (CNPC), no Norte e no Oeste e 
responsável pela exploração e produção de gás e petróleo e a China 
Petrochemical Corporation (SINOPEC), no Sul, responsável pelo 
refinamento e a distribuição, enquanto a SINOPEC realizava o. Outra grande 
estatal no setor seria a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), 
que cuida da exploração e produção de petróleo ao longo da costa. 

 

C10 

Investimentos das estatais na exploração e na produção petrolífera de 
commodity em outros países, adquirindo concessões de petróleo no 
Azerbaijão, Canadá, Cazaquistão, Sudão, Indonésia, Iraque e Irã, visando 
aumentar a segurança energética de diversas maneiras. 

 

C11 
Projeto de construção de oleodutos para facilitar o transporte de petróleo do 
Cazaquistão e da Rússia até a China, visando à diversificação no 
fornecimento para diminuir a dependência do Oriente Médio. 

 

C12 
O país iniciou uma expansão em sua infra-estrutura direcionada à utilização 
do gás natural. Atualmente, o gás natural representa apenas 3% do 
consumo energético chinês total, porém, espera-se que esse consumo. 
quase dobre até 2010. 

 

C13 

Seguindo a política de estimulação da oferta de energia, o governo chinês 
buscou incentivar a produção de carvão: a China tem a terceira maior 
reserva carbonífera, e se constitui como o maior produtor e consumidor de 
energia proveniente desta fonte (28% do consumo mundial de 2003). O 
governo chinês permitiu a abertura de milhares de minas de carvão, públicas 
e privadas, provocando, no curto prazo, o efeito esperado de aumentar a 
oferta energética. 

 

C14 

Implementação de programas para aumentar a capacidade de geração de 
energia nuclear até 2020, de forma a reduzir a dependência do carvão e 
contribuir para uma estrutura energética mais limpa. Para tanto, o governo 
chinês planeja construir cerca de 30 reatores nos próximos anos. 

 

C15 

Prioridade para a construção de hidrelétricas e para outras fontes de energia 
térmica. A maior represa hidrelétrica do mundo, cuja construção foi aprovada 
em 1994, deve começar a operar em 2009, de forma a aproveitar uma das 
maiores reservas de recursos hídricos exploráveis do planeta. 

 

C16 Desenvolvimento de programas de conservação e economia de energia 
elétrica.  

C17 Outras idéias julgadas pertinentes  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 
E1 Coerência  
E2 Clareza  
E3 Coesão  
E4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão E5 Correção Gramatical  
 

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

MENÇÃO OBTIDA 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 eletrônica do CURSO, no menu “Ex-aluno/PEP”. 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. 


