
PEP/2009 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
GEOGRAFIA 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
Analisar a atuação da Organização das Nações Unidas (ONU) desde o final da Guerra Fria (1991) até os dias 

atuais, na solução de conflitos, destacando a importância do papel daquele organismo internacional na manutenção 
da paz mundial. 
 
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? 
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 Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada oficialmente a 24 de 
Outubro de 1945 em São Francisco, Califórnia, por 51 países, logo após o 
fim da Segunda Guerra Mundial e a sua sede atual localiza-se na cidade de 
Nova Iorque. 

 

C2 

A ONU tem com principais objetivos manter a paz mundial, proteger os 
Direitos Humanos, promover o desenvolvimento econômico e social das 
nações, estimular a autonomia dos povos dependentes e reforçar os laços 
entre todos os estados soberanos. 

 

C3 

O órgão responsável por garantir a Segurança Coletiva e a Manutenção da 
Paz Mundial é o Conselho de Segurança, que é constituído por quinze 
Estados, sendo cinco membros permanentes (China, França, Rússia, Reino 
Unido e Estados Unidos) e dez eleitos pela Assembleia Geral, por um 
período de dois anos. 

 

C4 
O período seguinte ao término do confronto ideológico e à aproximação dos 
EUA e da Rússia, tem se caracterizado pela transformação contínua do 
panorama político mundial e pela proliferação de crises e conflitos. 

 

C5 
Desde o final da Guerra Fria (1991) até os dias atuais, a ONU vem se 
empenhando na tentativa de solução de diversos conflitos que vêm 
ocorrendo em diversas partes do mundo. 

 

Introdução 
 

Algumas idéias 

C6 Ligação com o desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Atuação da ONU na solução de conflitos durante a década de 90.  

C7 
1991 Missão de Observação das Nações Unidas no Kuwait (UNIKOM) 
Objetivo: Impor na fronteira Kuwait-Iraque segurança depois da Guerra do 
Golfo. Esta missão obteve êxito, tendo terminado em 2003. 

 

C8 

Primeira Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola (UNAVEM I) 
A UNAVEM I foi estabelecida em 20 de dezembro de 1988 e terminou em 
30 de maio de 1991. Tinha por objetivo verificar a retirada total das tropas 
cubanas do território de Angola. 

 

C9 

Segunda Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola (UNAVEM II) 
A UNAVEM II foi estabelecida em maio de 1991, a fevereiro de 1995, para 
verificar as disposições acordadas pelo governo de Angola e a União 
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), relativas ao 
monitoramento do cessar-fogo e da Polícia Angolana. Deveria também 
observar as eleições no país, em conformidade com o Acordo de Paz. 

 

C10 
Terceira Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola (UNAVEM III) 
Estabelecida de agosto de 1995 a julho de 1997, para ajudar o governo de 
Angola e a UNITA a restabelecer a paz e lograr a reconciliação nacional. 

 

C11 

1994 Missão de Verificação das Nações Unidas na Guatemala (MINUGUA)  
Estabelecida desde novembro de 1994, a MINUGUA conduziu trabalhos de 
verificação e reconstrução das instituições em todo o País. A operação de 
manutenção da paz, inserida na missão civil humanitária, foi estabelecida 
em janeiro de 1997 e durou até maio daquele ano. 

 

C12 

Grupo de Observação das Nações Unidas na América Central (ONUCA) 
A ONUCA foi estabelecida para verificar o cumprimento, por parte dos 
governos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, 
dos compromissos adotados para pôr fim à ajuda aos movimentos insurretos 
e impedir que os territórios desses países fossem utilizados como base para 
o lançamento de ataques contra outros Estados. 
Esta missão de observação durou de novembro de 1989 a janeiro de 1992. 

 

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C13 

Missão de Observação das Nações Unidas em El Salvador (ONUSAL) 
A ONUSAL foi estabelecida para verificar a implementação dos acordos 
negociados entre o governo salvadorenho e a Frente FaraBundo Martí para 
a Libertação Nacional (FMLN). Esta missão de paz durou de julho de 1991 a 
abril de 1995. 

 



C14 

Operação de Restauração da Confiança das Nações Unidas na Croácia 
(UNCRO) - Estabelecida no período de janeiro a março de 1996, para 
desempenhar, entre outras atividades, as funções contempladas pelo acordo 
de cessar fogo de 29 de março de 1994, visando a facilitar a aplicação dos 
acordos econômicos de 02 de dezembro de 1994, facilitar a prestação de 
assistência humanitária internacional na República da Bósnia e Herzegóvina 
por meio do território da República da Croácia e, ainda, supervisionar a 
desmilitarização da península de Prevlaka. 

 

C15 

Missão das Nações Unidas em PREVLAKA (UNIMOP) - A UNIMOP foi 
criada em 01 de fevereiro de 1996, com o objetivo de assumir da UNCRO o 
trabalho de supervisionar a desmilitarização da Península da Prevlaka, 
ponto estratégico disputado pela Croácia e República Federal da Iugoslávia. 
Ao completar com êxito seu mandato, a Missão foi encerrada em 15 de 
dezembro de 2002. 

 

C16 

Força de Proteção das Nações Unidas na Antiga Iugoslávia 
(UNPROFOR) - A UNPROFOR foi estabelecida no período de março de 
1992 a março de 1995, inicialmente na Croácia a fim de garantir a 
desmilitarização das zonas designadas. Mais tarde, o mandato foi ampliado 
à Bósnia-Herzegóvina para apoiar as ações de ajuda humanitária e vigiar as 
zonas de exclusão. Posteriormente, estendeu-se à Macedônia para realizar 
vigilância preventiva na faixa de fronteira. É considerada uma das mais 
complexas missões desenvolvida pelas Nações Unidas, dadas às 
características peculiares do conflito. 

 

C17 

Força de Desdobramento Preventivo das Nações Unidas (UNPREDEP) - 
Desdobrada em 1995, para vigiar a faixa de fronteira, reportando todos os 
acontecimentos que pudessem desestabilizar a ex-República Iugoslava da 
Macedônia e ameaçar seu território. Concluída em 1999. 

 

C18 

Administração Transitória das Nações Unidas para a Eslavônia 
Oriental, Baraja e Sirmium Ocidental (UNTAES) - A UNTAES foi 
estabelecida em 15 de janeiro de 1996 por um período inicial de 12 meses, 
com componentes militares e civis. 

 

C19 

Missão de Observação das Nações Unidas em Uganda-Ruanda (UNOMUR) - 
Estabelecida em junho de 1993 para supervisionar a fronteira entre Uganda e 
Ruanda e verificar que nenhum tipo de material militar transitasse por ela. O mandato 
da UNOMUR foi encerrado em setembro de 1994. 

 

C20 

Operação das Nações Unidas em Moçambique (ONUMOZ) - A ONUMOZ 
foi estabelecida para implementar o Acordo Geral de Paz, assinado em 
1992, pelo presidente da República de Moçambique e o presidente da 
Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). A missão durou de 
dezembro de 1992 a dezembro de 1994, incluindo a verificação do cessar-
fogo, a retirada de tropas estrangeiras, o estabelecimento de corredores de 
segurança e a verificação do processo eleitoral. 

 

C21 

Missão de Observação das Nações Unidas em Angola (MONUA) - A 
MONUA foi estabelecida em 30 de junho de 1997 para ajudar as partes em 
conflito a consolidar a paz e a reconciliação nacional. Seu mandato previa, 
ainda, o estabelecimento de condições para garantir uma estabilidade 
duradoura, um desenvolvimento democrático e a reconstrução do País. 
Durou até fevereiro de 1999. 

 

C22 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 Conclusão parcial  

C23 

Face aos inúmeros conflitos e crises de diversas naturezas, surgidos após o 
término da Guerra Fria, a ONU teve que agir de forma rápida e segura 
visando à manutenção da paz mundial. 
Pelo exposto acima, conclui-se parcialmente que este Organismo 
Internacional conseguiu alcançar seus objetivos com pleno êxito durante a 
década de 90, atuando de forma eficiente e eficaz. 

 

 b. Atuação da ONU na solução de conflitos durante a década de 2000.  



C24 2000 Missão ONU na Etiópia e Eritreia (UNMEE) - Objetivo: 
Impor o cessar-fogo entre Etiópia e Eritreia. Ainda em andamento. 

 

C25 
2002 Missão das Nações Unidas de Suporte ao Timor-Leste (UNMISET) 
Objetivo: Estabilizar Timor-Leste, enquanto forma governo. Ainda em 
andamento. 

 

C26 

Missão das Nações Unidas em Angola (UNMA) - Em agosto de 2002, o 
CS estabeleceu esta Missão de Paz para substituir o Escritório de 
Representação da ONU em Angola (United Nations Office in Angola - 
UNOA). A UNMA atuou nas áreas da reestruturação das instituições 
governamentais, promoção de direitos humanos e assistência humanitária. 
A Missão foi encerrada em fevereiro de 2003. 

 

C27 
2003 Missão das Nações Unidas na Libéria (UNMIL) - Objetivo: Fiscalizar 
o cessar-fogo e treinar a polícia nacional. Ainda em andamento. 

 

C28 
2004 Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim (UNOCI) - 
Objetivo: Facilitar a implatação de um processo de paz. Ainda em 
andamento. 

 

C29 
2004 Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 

(MINUSTAH) - Objetivo: Retornar a estabilidade ao Haiti. Ainda em 
andamento. 

 

C30 2004 Operação das Nações Unidas no Burundi (ONUB) Objetivo: Ajudar 
a implementar os acordos de Arusha. Ainda em andamento. 

 

C31 

2005 Missão das Nações Unidas no Sudão (UNMIS)  
Objetivo: Ajudar na implantação de um tratado de paz, prestar apoio à 
assistência humanitária, e ajudar e protejer os direitos humanos. Ainda em 
andamento. 

 

C32 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 Conclusão parcial.  

C33 

Embora ainda com uma série de Missões de Paz em andamento, nota-se 
que a ONU tem procurado intervir com a mesma firmeza e determinação na 
busca de soluções para os conflitos e crises que vêm abalando a paz 
mundial no decorrer da década de 2000. 

 

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C34 Fundada em outubro de 1945, a ONU tem dentre seus principais objetivos, a 
segurança coletiva e a manutenção da paz mundial. 

 

C35 

O período posterior à Guerra Fria, tem se caracterizado pela transformação 
contínua do panorama político mundial e pela proliferação de crises e 
conflitos. Assim, a manutenção da paz, concebida inicialmente como uma 
forma de fazer frente à beligerância interestatal, tem evoluído e se aplica, 
cada vez mais, aos conflitos intraestatais, gerados por antagonismos 
internos de natureza política, étnica ou racial, e religiosa, envolvendo várias 
facções armadas com diferentes objetivos e linhas de mando difusas. 
Tais aspectos vêm exigindo uma pronta resposta da ONU visando à 
consecução de seu principal objetivo. 

 

C36 

No decorrer das duas últimas décadas, a ONU vem dando provas de sua 
eficiência e eficácia na solução de conflitos e crises em todas as partes do 
mundo, atuando de maneira firme e segura, buscando a manutenção da paz 
mundial. 
Pode-se destacar, desta forma, a importância do papel daquele organismo 
internacional na organização e condução das missões de paz ocorridas nos 
últimos 20 anos. 

 

Conclusão 
 

Algumas idéias 

C37 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. 

 

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. 

 

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

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. 


