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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Comparar os Indicadores Básicos de Desenvolvimento Humano (PIB, Taxa de Alfabetização, Expectativa de 
Vida e Saneamento Básico) das Regiões Norte e Sul do Brasil, concluindo sobre as medidas sociais adotadas pelo 
Governo Lula para reduzir essa desigualdade regional. 

 
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.  
M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.  

De forma dedutiva?  

Limitando-se a resumir?  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M9 Elaborou as conclusões 

parciais? 
Não elaborou as CP.  

Totalmente.  
Empregou um referencial incorretamente.  M10 

Durante o desenvolvimento, 
comparou os objetos obedecendo 

aos mesmos referenciais? Empregou mais de um referencial incorretamente.  
Totalmente.  

Digressão de até 3 idéias.  M11 Atendeu as condicionantes 
de desenvolvimento? 

Digressão de mais de 3 idéias.  
Totalmente.  

Até 3 incidências sem ligação.  M12 Apresentou as idéias com 
ligação de causa e efeito? 

Mais de 3 incidências sem ligação.  
Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M13 Dividiu o todo em partes 
coerentes? Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo. 
 

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
M14 Retomou a idéia central.  

De forma dedutiva.  
Limitando-se a resumir?  M15  Elaborou a 

síntese? 
Não elaborou a síntese.  

M16 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 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 

M18 Elaborou o parágrafo conclusivo.  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 

GEOGRAFIA - SAÚDE 



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

C1 Caracterização da Região Norte: área, densidade demográfica, hidrografia, clima, 
vegetação e população. 

 

C2 Caracterização da Região Sul: área, densidade demográfica, hidrografia, clima, 
vegetação e população. 

 

Introdução 
 

Algumas idéias 

C3 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Indicadores Desenvolvimento Humano da Região Norte:  
C4 PIB per capita: entre 6 mil e 9 mil reais.  
C5 Taxa de alfabetização (2007): 89,1% da população alfabetizada.  
C6 Expectativa de vida: 74,6 anos para as mulheres e 68,8 para os homens.  

C7 Saneamento básico: água (55,9% dos domicílios abastecidos), esgoto sanitário (rede 
coletora atende apenas 5,8% dos domicílios) e lixo (coleta em 70,4% dos domicílios). 

 

C8 Conclusão Parcial.  
 b. Indicadores Desenvolvimento Humano da Região Sul:  

C9 PIB per capita: acima de 12 mil reais.  
C10 Taxa de alfabetização (2007): 94,6% da população alfabetizada.  
C11 Expectativa de vida: 78,2 anos para as mulheres e 71,4 para os homens.  

C12 Saneamento básico: água (93,2% dos domicílios abastecidos), esgoto sanitário (rede 
coletora atende a 78,1 dos domicílios) e lixo (coleta em 93,1% dos domicílios). 

 

C13 Conclusão Parcial.  

 c. Comparação dos Indicadores: os índices acima referem-se apenas a uma 
fonte.  

C14 PIB.  
C15 Taxa de alfabetização.  
C16 Expectativa de vida.  
C17 Saneamento básico.  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C18 Outros fatores de comparação julgados pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

 Medidas sociais adotadas pelo Governo Lula para reduzir as desigualdades 
entre essas regiões.  

C19 Projeto Fome Zero.  
C20 Bolsa Família.  
C21 Programa Saúde da Família: medicina preventiva.  
C22 Programa de Saúde nas Escolas.  
C23 Campanhas de vacinação.  
C24 Programa Farmácia Popular.  
C25 Programa “Todos pela Educação”.  
C26 Ampliação do ensino profissionalizante.  

C27 Investimento em infra-estrutura, para estimular os setores produtivos e levar 
benefícios sociais para as regiões mais carentes.  

Conclusão 
 

Algumas idéias 

C28 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 OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  



2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 
Justificar a construção do “Gasoduto Brasil-Bolívia”, concluindo sobre os atuais problemas políticos e 

econômicos criados pelo governo boliviano. 
 
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 justificou até 3 premissas.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 

Justificou as premissas 
segundo as condicionantes 

(ligação causa e efeito)? Não justificou 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 Situação política da Bolívia nos dias de hoje.  

C2 
Principais características do gasoduto: o investimento total no 
empreendimento é da ordem de US$ 2 bilhões, sendo US$ 1,6 bilhões no 
Brasil e US$ 400 milhões na Bolívia. 

 

C3 Projeto GASBOL: a base do projeto do gasoduto é o contrato de compra e 
venda entre YPFB e Petrobrás, assinado em agosto de 1996.  

C4 
 O Gasoduto Bolívia-Brasil, também conhecido como GASBOL, é uma via de 
transporte de gás natural entre a Bolívia e o Brasil com 3.150 quilômetros de 
extensão, sendo 2.593 em território brasileiro (trecho administrado pela 
TBG) e 557 em território boliviano (trecho administrado pela GTB). 

 

Introdução 
 

Algumas idéias 

C5 Outras idéias julgadas pertinentes.  

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

 a. Justificativas de construção do gasoduto:  
C6 Oferta de gás nacional era inferior à demanda do mercado brasileiro.  

C7 Carência de gás para as indústrias das regiões Sudeste, Sul do Brasil e 
Mato Grosso do Sul.  

 

C8 Elevação 2% (1990) para 6% (2010) da participação do gás na matriz 
energética nacional. 

 

C9 Importação de gás da Bolívia considerada a melhor alternativa.  
C10 A Bolívia possui a 2ª maior reserva de gás natural da América do Sul.  

 b. Problemas políticos causados pelo governo boliviano:  
C11 Relações diplomáticas estremecidas com o Brasil.  
C12 Expulsão do embaixador dos EUA.  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

C13 Mudanças na Constituição Federal.  



 c. Problemas econômicos causados pelo governo boliviano:  
C14 Interrupção do envio de gás natural ao Brasil.  
C15 Estatização (nacionalização) da exploração do gás e do petróleo no país.  
C16 Aumento dos valores a receber do Brasil.   
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 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 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. 


