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1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Analisar o povoamento da Região Norte do Brasil, entre 1970 e 1984. 
1. MÉTODO 

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

Prepara 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 (CP)? 
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 Estados da R Norte: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins.  

C2 Caracterização da Região Norte: área, densidade demográfica, grupos étnicos, 
recursos naturais, clima, vegetação e hidrografia. 

 

C3 Período de 1970 a 1984: governos militares.  

Introdução 
 

Algumas idéias 

C4 Outras idéias julgadas pertinentes.  

GEOGRAFIA - SAÚDE 



 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
C5 Passado: Ciclo da borracha.  

C6 Presente: desmatamento causado pelo alargamento da fronteira agrícola, 
exploração mineral, extração da madeira e pecuária extensiva. 

 

C7 Migração inter-regional: realizada entre regiões.  
C8 Densidade demográfica área: média de 2 habitantes por km quadrado.   

C9 Migração campo-cidade.População urbana (PU) X população rural( PR): em 
1970 era PR>PU, em 1980 PU>PR. 

 

C10 Fluxo migratório para a região Norte provocou um crescimento de 63,1% da 
população no período considerado. 

 

C11  Causa de atração: esperança de garimpos, novas fronteiras agropecuárias 
e a construção das rodovias Cuiabá-Santarém e Transamazônica. 

 

C12 1966: criação da SUDAM, incentivando a ocupação da região.  

C13 1967: criação da Zona Franca de Manaus, gerou uma atração para a região.   

C14 1970: governo militar induziu a migração na direção da Amazônia.  

C15 Início de 1980: descoberta de ouro e diamante nas terras dos Ianomâmis: atraiu para 
Roraima um grande fluxo migratório de pessoas das diversas regiões do Brasil. 

 

C16 Década 80: Roraima e Amapá se tornam pólo de atração, causado pela 
garimpagem de ouro e diamante. 

 

C17 População indígena atingiu cerca de 200 mil índios de diversas tribos.  

C18 Estados do Pará, Amazonas e Tocantins: expressiva população oriunda do Nordeste.  

C19 Estados do Acre e Rondônia: grande concentração de paranaenses e gaúchos.  

C20 Taxa de fecundidade caiu de 8,2(1970) para 6,4(1980).  
C21 Conclusão Parcial.  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C22 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C23 Permanência do vetor migratório para Amazônia, em busca de novas 
fronteiras agropecuárias e a esperança de garimpos. 

 

C24 Aumento dos fluxos migratórios das regiões Sul e Nordeste em direção a 
Amazônia, para atender interesses estratégicos e geopolíticos do governo. 

 

C25 Expansão da fronteira agrícola.  
C26 Povoamento no período foi planejado pelos governos militares.  

Conclusão 
 

Algumas idéias 

C27 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 os principais óbices e vantagens levantados pela PETROBRÁS na exploração das reservas 

petrolíferas da camada do pré-sal. 
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 Obs 

C1 
Descoberta no ano de 2008, a extração piloto de petróleo da camada pré-sal 
no litoral brasileiro deve começar a partir de 2009. Entretanto, a exploração 
comercial só deverá acontecer após 2015. 

 

C2 
A camada pré-sal é um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, 
localizado nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo (região litorânea 
entre os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo). 

 

C3 
Estas reservas estão localizadas abaixo da camada de sal (que podem ter 
até 2 km de espessura). Portanto, localizam-se de 5 a 7 mil metros abaixo 
do nível do mar. 

 

C4 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Algumas idéias 

C5 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

 
a. Principais óbices levantados pela PETROBRÁS na exploração das 
reservas petrolíferas da camada do pré-sal.  

C6 
Os técnicos da PETROBRÁS ainda não conseguiram estimar a quantidade 
total de petróleo e gás natural contidos na camada pré-sal, gerando ainda 
incertezas quanto à viabilidade econômica da exploração. 

 

C7 A necessidade de recursos financeiros deverá ser altíssima, em função da 
profundidade das reservas. 

 

C8 Utilização de tecnologia aplicada de alto custo.  

C9 Falta de definição, pelos órgãos governamentais, do modelo de exploração a 
ser aplicado. 

 

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C10 Realização de investimentos a médio e longo prazo, uma vez que a 
exploração comercial só será iniciada a partir de 2015. 

 



C11 A camada de sal dificulta e encarece a extração.  

C12 O sal existente se comporta de uma maneira plástica, formando uma camada que se 
move e tenta fechar o acesso ao poço que existe abaixo dele. 

 

C13 
Para chegar ao pré-sal, também é preciso que os equipamentos de 
perfuração resistam a altas pressões e temperaturas, tornando o processo 
ainda mais oneroso. 

 

C14 

Necessidade de construção de bases flutuantes a meio caminho entre a 
costa terrestre e os blocos exploratórios da camada do pré-sal da Bacia de 
Santos para tornar viável o desenvolvimento dessas áreas, localizadas a 
cerca de 300 quilômetros da costa. A distância representa dificuldades tanto 
no transporte de funcionários que atuam nas plataformas quanto em relação 
à retirada e distribuição do óleo e do gás natural produzidos na região. 

 

C15 Necessidade da ampliação de portos, navios e plataformas para viabilizar a 
exploração. 

 

 b. Principais vantagens levantadas pela PETROBRÁS na exploração 
das reservas petrolíferas da camada do pré-sal. 

 

C16 A camada de sal preserva um óleo leve, de ótima qualidade e muito mais 
rentável. 

 

C17 A PETROBRÁS domina a tecnologia mais avançada do mundo na 
exploração em águas profundas. 

 

C18 
Se forem confirmadas as estimativas da quantidade de petróleo da camada 
pré-sal brasileira, o Brasil poderá se transformar, futuramente, num dos 
maiores produtores e exportadores de petróleo e derivados do mundo. 

 

C19 

Se o Brasil souber fazer bom uso dessas reservas, será um país com 
dinheiro, tecnologia e indústria forte. Então, vai certamente vender a 
tecnologia de perfuração para outros países que possam descobrir óleo da 
camada do pré-sal, como é o caso da costa leste africana. 

 

C20 

Somente em pagamento de royalties e outros tributos ligados à extração 
petrolífera, o país poderá arrecadar centenas de bilhões de dólares. Esses 
recursos poderão ajudar a combater problemas crônicos no país, como o 
déficit da Previdência, ou então servir como um fundo de segurança para 
atravessar fases adversas. 

 

C21 
A riqueza submersa pode ajudar a aumentar a competitividade internacional 
de setores estratégicos para o país, como os de tecnologia da informação e 
energias renováveis. 

 

C22 
As reservas na camada do pré-sal da Bacia de Campos estão em uma área 
onde a PETROBRÁS já tem infra-estrutura, o que pode agilizar a entrada em 
produção e reduzir os custos da exploração. 

 

C23 Outras idéias julgadas pertinentes (justificativa).  
 

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 
apreciada 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. 

 


