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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 5,0) 
 

Comparar o processo de miscigenação racial entre brancos e negros nos EUA e no Brasil, concluindo sobre 
sua importância na formação da identidade nacional dos dois países. 

 
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.  

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.  

De forma dedutiva.  

Limitando-se a resumir.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M9 Elaboração das conclusões 

parciais. 
Não elaborou as conclusões parciais.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  M10 

Durante o desenvolvimento, 
comparou os objetos 

obedecendo aos mesmos 
referenciais. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  M11 

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

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M12 Comparação das ideias 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 IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
M14 Retomada da ideia central.  

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 
 

 
Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-se a resumir. 

 
 M15  

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese.  

M16 Atendimento à imposição do problema.  
Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução 

ou no desenvolvimento. 
 

Na conclusão, pelo menos uma das ideias não tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.  M17 

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 

M18 Elaborou o parágrafo conclusivo.  

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 

GEOGRAFIA 
 



 

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

C1 O processo de ocupação do território norte-americano por distintos grupos étnicos. 
 

C2 O processo de ocupação do Brasil por distintos grupos étnicos. 
 

C3 
Definição de miscigenação (consiste na mistura de raças, de povos de diferentes 
etnias, ou seja, relações inter-raciais).  

C4 Conceituação de identidade nacional (é o sentimento de pertencimento e de 
identificação que os faz parte de tal identidade). 

 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Introdução 

 

Algumas 
ideias 

C6 Ligação com o desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Miscigenação racial entre brancos e negros nos EUA. 

 
C7 Situação dos negros após a abolição da escravidão. 

 
C8 Nos EUA houve uma política de segregação racial.  

C9 Nos EUA é bem definida a divisão dos grupos étnicos.  

C10 As fronteiras raciais no plano da sociabilidade, como o casamento inter-racial e a 
segregação residencial, são dificilmente ultrapassadas nos EUA. 

 

C11 Atualmente os negros são 13% da população dos EUA.  

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.  

C13 Conclusão Parcial (CP)  

 a. Miscigenação racial entre brancos e negros no Brasil.  

C14 Situação dos negros após a abolição da escravidão.  

C15 
Não houve no Brasil uma separação entre grupos raciais; isto é, a miscigenação 
foi generalizada entre os três grupos populacionais (indígenas, europeus e 
africanos).  

 

C16 No Brasil ocorreu uma tentativa de “embranquecimento” da população, por meio 
de incentivos à imigração de europeus. 

 

C17 A desigualdade racial no Brasil ocorre devido a uma estrutura socioeconômica 
desproporcional. 

 

C18 Atualmente os negros e pardos são 50% da população do Brasil.  

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Desenvolvimento 

 

Algumas 
ideias 

C20 Conclusão Parcial (CP)  

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C19 
A identidade norte-americana se constituiu muito conscientemente, já no tempo 
da colônia, em torno da brancura, da masculinidade (oposta à feminilidade) e do 
protestantismo em oposição ao catolicismo e às religiões pagãs.  

 

C20 O multiculturalismo (a diversidade cultural) no Brasil e a formação da sua 
identidade nacional. 

 

C21 Os programas de ações afirmativas adotadas pelos dois países como medidas 
de fortalecimento da identidade nacional nos dois países. 

 

Conclusão 

Algumas ideias 

C22 Parágrafo conclusivo.  

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – EXPRESSÃO ESCRITA 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 5,0) 
 

Analisar o programa brasileiro de exploração das reservas de petróleo encontradas na camada pré-sal, dentro da 
área marítima considerada zona econômica exclusiva (ZEE) do Brasil. 
 
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 Escores 
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)  

 
2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 Camada pré-sal: conceito. 
 

C2 Localização da camada pré-sal na costa brasileira: bacias Santos, Campos e 
Espírito Santo.  

C3 Área total da província do pré-sal: 149 mil km2. 
 C4 Definição de Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil. 
 C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Ligação com o desenvolvimento.  
 

 



 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

C7 Política atual do Ministério das Minas e Energia para a exploração de petróleo: 
incentivo à indústria nacional e abertura de linhas de crédito. 

- 

C8 
Modelo Regulatório do Pré-sal: estabelece um novo regime de partilha de 
produção, cria uma nova empresa pública (Petro-Sal) e cria um novo Fundo 
Social. 

 

C9 Sistema Piloto Tupi: produção de 100 mil bpd (início em 2010).  

C10 Petrobrás: empresa responsável por toda a cadeia produtiva.  
C11 Três primeiros campos do pré-sal: Tupi, Iara e Parque das Baleias.  

C12 
Reservas estimadas: campo de Tupi (5 a 8 bilhões de barris), campo de Iara (3 a 
4  bilhões de barris) e campo do  Parque das Baleias (1,5 a 2 bilhões de barris), 
aproximando-se de 14 bilhões de boe (barris óleo equivalente). 

 

C13 
Desafios tecnológicos para exploração da camada pré-sal: grande distância até a 
costa (300km), profundidade dos reservatórios, grande lâmina de água e 
espessa camada de sal a ser vencida. 

 

C14 
Desafios logísticos para exploração da camada pré-sal: grande distância até a 
costa, elevada demanda de transporte de pessoas, carga e fluídos e impacto nas 
especificações de navios. 

 

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

 

C16 Conclusão Parcial (CP).  - 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

C17 Investimentos previstos no pré-sal, de 2009 a 2013: US111,4 bilhões.  

C18 

Petrobrás 2020: implantação de uma estratégia corporativa com a finalidade de 
atuar de forma segura e sustentável, com responsabilidade social e ambiental, 
no mercado nacional e internacional, contribuindo para o desenvolvimento do 
Brasil e dos países onde atua. 

 

C19 
Pré-sal 2030: os técnicos estimam que serão necessários nos próximos 20 
anos, investimentos de centenas de bilhões de dólares para o completo 
desenvolvimento da província do pré-sal. 

 

C20 Brasil: país com grandes reservas, alta tecnologia em petróleo, base industrial 
diversificada, grande mercado consumidor e estabilidade institucional e jurídica. 

 

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C22 Parágrafo conclusivo.  

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – EXPRESSÃO ESCRITA 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 ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo 
orientador. Propositadamente não está especificado o valor de cada ideia, 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 Autoavaliação, encontrado na página do ex-aluno. 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. 

 


