
PEP/2009 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Analisar as relações comerciais do Brasil com os países integrantes do North America Free Trade 
Agreement (NAFTA) e com os países membros do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), concluindo 
sobre a viabilidade da implantação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). 

 
1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.  
M4 Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 
PARÂMETRO IDEIAS 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 Elaboração das conclusões 

parciais. 
Não elaborou as conclusões parciais.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  M9 

Atendimento das 
condicionantes do 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Análise das ideias com 

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

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Divisão do todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com o 

todo. 
 

 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

M12 Retomada da ideia central.  
De forma dedutiva.  

Limitou-se a resumir.  M13  Elaboração da 
síntese. 

Não elaborou a síntese.  
M14 Atendimento à imposição do problema.  

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução ou 
no desenvolvimento. 

 

Na conclusão, pelo menos uma das ideias tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

 M15 

Conclusão apenas 
sob aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). Na conclusão, mais de uma ideia não tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.  
 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 



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

C1 

O North American Free Trade Agreement (NAFTA) entrou em vigor em 1º de 
janeiro de 1994. É um tratado envolvendo Canadá, México e Estados Unidos da 
América e tendo o Chile como associado, numa atmosfera de livre comércio, 
com custo reduzido para troca de mercadorias entre os três países. 

 

C2 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a união aduaneira (livre comércio 
intrazona e política comercial comum) de cinco países da América do Sul. Em sua 
formação original, o bloco era composto por quatro países: Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai. Desde 2006, a Venezuela depende de aprovação dos 
congressos nacionais para que sua entrada seja aprovada. 

 

C3 

A Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) é um acordo comercial idealizado 
pelos Estados Unidos. Esse acordo foi proposto para todos os países da América, 
exceto Cuba, segundo o qual seriam gradualmente derrubadas as barreiras ao 
comércio entre os estados-membros e prevê a isenção de tarifas alfandegárias para 
quase todos os itens de comércio entre os países associados. 
Este acordo foi delineado na Cúpula das Américas realizada em Miami, EUA, em 9 
de Dezembro de 1994. 

 

C4 
Seguindo a tendência da globalização, o Brasil relaciona-se comercialmente com 
diversos países, em especial com os integrantes do MERCOSUL e, em um plano 
secundário, com os países integrantes do NAFTA. 

 

C5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Algumas ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Relações comerciais do Brasil com os países integrantes do NAFTA  
C7 Política externa protecionista em relação ao México (NAFTA).  
C8 Balança comercial (Brasil X NAFTA).  
C9 Principais produtos nas trocas comerciais.  
C10 Barreiras às exportações brasileiras.  
C11 Barreiras tarifárias.  
C12 Barreiras não tarifárias.  
C13 Similaridade dos produtos mexicanos e brasileiros.  
C14 Características dos mercados consumidores (complementaridade dos produtos).  
C15 Setores em expansão.  
C16 Atuação das parcerias (setores públicos e setores privados).  
C17 Posicionamento do NAFTA em relação à criação da ALCA.  

 Conclusão parcial  
C18 Situação atual das relações comerciais (Brasil X NAFTA).  
C19 Principais entraves ao comércio exterior com o NAFTA.  
C20 Facilidades para o incremento das exportações brasileiras.  
C21 Medidas passíveis de adoção para melhor inserção no mercado.  
C22 Possibilidades e limitações para a criação da ALCA.  

 b. Relações comerciais do Brasil com os países membros do MERCOSUL  
C23 Política externa.  
C24 Balança comercial (Brasil X MERCOSUL).  
C25 Principais produtos nas trocas comerciais.  
C26 Barreiras às exportações brasileiras.  
C27 Barreiras tarifárias.  
C28 Barreiras não tarifárias.  
C29 Adoção da Tarifa Externa Comum (TEC).  
C30 Características dos mercados consumidores.  
C31 Setores em expansão.  
C32 Atuação das parcerias (setores públicos e setores privados).  
C33 Os conflitos comerciais entre Brasil e Argentina.  
C34 Posicionamento do MERCOSUL em relação à criação da ALCA.  

 Conclusão parcial  
C35 Situação atual das relações comerciais (Brasil X MERCOSUL).  
C36 Principais entraves ao comércio exterior com e MERCOSUL.  

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C37 Facilidades para o incremento das exportações brasileiras para o MERCOSUL.  



C38 Medidas passíveis de adoção para melhor inserção no mercado.  
C39 Possibilidades e limitações para a criação da ALCA.  
C40 Outras ideias julgadas pertinentes.  

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C41 Entraves comuns às exportações.  
C42 Mercado mais favorável.  
C43 Maior facilidade para a atração de novos investimentos.  
C44 Melhores condições para a inserção da economia nacional.  
C45 Possibilidade de redução de custos.  
C46 Vantagens e desvantagens da criação da ALCA.  

Conclusão 
 

Algumas ideias 

C47 Viabilidade da implantação da ALCA.  
 

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO IDEIAS 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 a partir da década de 1980, no setor das telecomunicações do 
Brasil, que visavam incrementar a participação desse setor no desenvolvimento e na integração nacional. 
 
1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

M1 Abordagem da ideia central.  
M2  Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento. 
M4 Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 
 

M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 
PARÂMETRO IDEIAS 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 

Apresentação das premissas 
segundo as condicionantes 
(ligação de 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 IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

C1 O Brasil é um país de dimensões continentais, possuindo uma área de 
8.511.965 km2. 

 

C2 

Para um país com estas dimensões, as telecomunicações são de fundamental 
importância. Considerando-se ainda que, no momento atual, os fluxos de 
comunicação à longa distância são responsáveis por uma enorme circulação de 
informações, país algum do globo pode prescindir de um eficiente sistema de 
serviços de transmissão de dados. 

 

C3 Durante quase três décadas, o sistema de telecomunicações nacional esteve 
monopolizado pela TELEBRAS. 

 

C4 A década de 1980 foi marcada por profundas mudanças neste setor, visando 
acompanhar a rápida modernização por ele sofrida no cenário mundial. 

 

C5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Algumas ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

C7 Privatização do setor com a quebra do monopólio da TELEBRAS.  
C8 Universalização da telefonia celular.  
C9 Expansão dos serviços de telefonia móvel.  
C10 Redução das tarifas de serviços.  
C11 Aperfeiçoamento do sistema de telecomunicações por satélite.  
C12 Otimização do uso de cabos óticos a longa distância.  
C13 Melhoria e implantação de serviços nas áreas rurais.  
C14 Otimização dos serviços de transmissão de dados.  
C15 Aperfeiçoamento do sistema de cabos submarinos (comunicações 

internacionais). 
 

C16 Difusão de programas educativos e de informação.  
C17 Formação de recursos humanos.  
C18 Promoção de serviços especializados de radiodifusão.  

C19 Aprimoramento das formas de acesso da população a serviços de saúde por 
meio dos recursos de telecomunicações. 

 

C20 Atendimento às áreas remotas e de fronteira, de interesse estratégico.  
C21 Modernização dos serviços postais.  
C22 Investimentos públicos e privados no setor.  
C23 Privatização dos serviços de telefonia.  
C24 Criação da ANATEL.  

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO IDEIAS 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 pertinentes 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 ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador. 
Propositadamente não está especificado o valor de cada idéia, de modo 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 PARA A ORIENTAÇÃO DOS ALUNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


