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1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
Estudar a balança comercial do Brasil com os países do Oriente Médio, concluindo sobre 

as medidas já adotadas pelo atual governo brasileiro que visem ao desenvolvimento do comércio 
com os referidos 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.  

De forma dedutiva.  

Limitando-se a resumir.  M8 Elaboração das conclusões 
parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais.  
Totalmente.  

Digressão de até 3 ideias.  M9 
Atendimento das 

condicionantes de 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias.  

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

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

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M11 Dividiu o 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.  

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 
 

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

 
 M13  

Elaboração da 
síntese, reforçando 

as conclusões 
parciais. 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 não 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 Elaborou o parágrafo conclusivo.  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 

 

 

GEOGRAFIA 



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

C1 Comércio Exterior Brasileiro: a partir de 2003 despontou significativamente 
para o mundo, abrangendo todos os continentes.  

 

C2 Oriente Médio: porção mais ocidental do Continente Asiático.  

C3 
Países que compõem o Oriente Médio: Arábia Saudita, Bahrein, Emirados 
Árabes Unidos, Iêmen, Israel, Iraque, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, 
Síria e Qatar. 

 

C4 
Economia dos países do Oriente Médio: baseada principalmente nas 
exportações de petróleo (60% das reservas mundiais de petróleo estão 
localizadas nos países do Oriente Médio).  

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Exportações brasileiras para o Oriente Médio  

C6 Principais produtos: carnes em geral, frango, milho, açúcar, soja, veículos, 
papel, café e siderúrgicos. 

 

C7 Valores até setembro de 2009: US$ 5,522 Mi.  
C8 Países mais compradores: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã.  
C9 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial    

C10 Exportações brasileiras em 2009, citadas acima, superaram as de anos 
anteriores, contribuindo para o saldo positivo na balança comercial. 

 

 b. Importações brasileiras do Oriente Médio  
C11 Principais produtos: combustíveis e derivados.  
C12 Valores até setembro de 2009: US$ 2,278 Mi.  

C13 Petróleo: maiores importações da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos 
e Iraque. 

 

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial   

C15 Os países do Oriente Médio prioritariamente produzem petróleo e seus 
derivados. 

 

C16 As importações brasileiras restringe-se a esse produtos, que em 2009 
estavam com preços baixos no mercado mundial. 

 

 c. Balança Comercial do Brasil com os países do  Oriente Médio  

C17 Até novembro de 2009 o Brasil exportou US$138,5bilhões e importou 
US$115,3 bilhões, proporcionando um superávit de  US$23,3 bilhões. 

 

C18 Superávit: fruto da queda em torno de 50% nas importações de petróleo e 
seus derivados e significativo aumento nas exportações. 

 

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.  

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

 Conclusão Parcial   

 C 20 Aplicação de uma política de governo para o desenvolvimento do comércio 
exterior, mantendo a balança comercial superavitária. 

 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
 Medidas adotadas pelo governo brasileiro  

C21 Criação da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX – Brasil) 
no primeiro período do governo atual. 

 

C22 

Implantação de uma Estratégia Brasileira de Exportação (EBE) com a 
finalidade de ampliar a base exportadora brasileira em mais de 1100 
pequenas empresas e atingir uma participação de 1,25% nas exportações 
mundiais. 

 

 
Conclusão 

Algumas 
ideias 

C23 Inauguração do Centro de Distribuição de Produtos em Dubai (Emirados 
Árabes Unidos). 

 



C24 
O Brasil deve continuar com a política de abertura de mercados com o 
Grupo de 22 países da Liga Árabe e perseguir novas oportunidades de 
desenvolvimento de negócios, sempre com criatividade e inovação. 

 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  
compreensível, embora fragmentado, com má 
articulação de ideias. Há contradições que não 
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, mas 
registram dificuldade de compreensão localizada. 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e  
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas  
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.  

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 
 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 
 

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 
 

 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela economia 
verbal, sem prejuízo da eficácia da comunicação do 
pensamento. O bom texto vai direto ao ponto, 
desenvolve-se de maneira sóbria e retilínea e 
evita divagações inúteis, muitas vezes propositais 
(expediente infantil, usado para aumentar o texto 
sem lhe conferir qualidade). O exagero da 
objetividade leva ao laconismo, comprometendo a 
clareza, ou redundando em omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na 
exposição das suas ideias.  

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco 
coeso. 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.  

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de elementos 
coesivos: pronomes, conjunções, preposições, 
tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

 

E1: Ortografia.  
E2: Pontuação.  
E3: Concordância.  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência.  
 

EXPRESSÃO ESCRITA - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

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

 

 
 
 
 
 
 



 
2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

  

Caracterizar as contribuições econômicas e sociais que a Companhia Siderúrgica Nacional 

proporciona, atualmente, ao desenvolvimento 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 caracterizou até 3 premissas.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 

Caracterização das 
premissas segundo as 

condicionantes (ligação de 
causa e efeito). Não caracterizou 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 – INTRODUÇÃO Obs 

C1 Criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN): criada em 09 de abril de 
1941, durante o Estado Novo. 

 

C2 Caracterização da CSN: é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da 
América Latina e uma das maiores do mundo.   

C3 

Sua usina situa-se na cidade de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de 
Janeiro, tendo suas minas de minério de ferro e outros minerais na região de 
Congonhas e Arcos, ambas cidades do estado de Minas Gerais e também 
de carvão na região de Siderópolis no estado de Santa Catarina.  

 

C4 

A CSN concentra suas atividades em mineração, siderurgia e infraestrutura, 
atuando diretamente ou por meio de coligadas, com o objetivo de melhor 
estruturar o seu negócio, atender seus clientes e garantir uma logística 
eficiente.  

 

C5 

Os produtos laminados a quente da CSN atendem às principais aplicações 
do mercado transformador de aço. São usados especialmente na indústria 
automobilística, na construção civil e em autopeças, tubos, vasilhames, 
relaminação e implementos agrícolas. 

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Contribuições econômicas   
Desenvolvimento 

 
Algumas C7 

Sua principal usina hoje produz cerca de 6 milhões de toneladas de aço 
bruto e mais de 5 milhões de toneladas de laminados por ano, sendo 
considerada uma das mais produtivas do mundo.  

 



C8 Contribui para que o Brasil possa firmar-se como um grande fornecedor 
global de aço.  

 

C9 Exporta aço para mais de 70 países desde 1977.  

C10 Fornecimento de matérias-primas às indústrias.  

C11 Geração de divisas com as exportações de minérios e de laminados.  

C12 Contribuição para equilibrar a balança comercial brasileira.  

C13 Conquista de novos mercados internacionais.  

C14 Atração de capitais nacionais e estrangeiros.  

 b. Contribuições sociais  

C15 
Contribuição para o aumento da renda “per capita” nas áreas de sua 
atuação. 
 

 

C16 Oferta de empregos seletivos e de caráter geral.  
C17 Atendimento de saúde aos seus funcionários.  

C18 Aumento do padrão de vida de seus empregados.  

C19 Auxílio moradia.  

C20 Programas de assistência social à família de seus funcionários: pré-natal, 
creche, educação infantil e pré-escolar.  

 

ideias 

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
 

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, 
ilógico ou contraditório devido à inexistência de 
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições. 

 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  
compreensível, embora fragmentado, com má 
articulação de ideias. Há contradições que não 
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, mas 
registram dificuldade de compreensão localizada. 

 (A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto inteiro 
se caracterizar por uma grande incoerência.  

A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e  
sem contradições, no qual todas as  ideias apresentadas  
são  desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando 
retornos frequentes do leitor. 

 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.  

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento 

do leitor. 
 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na 
(quase) totalidade do texto. 
 

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do 
texto. 
 

 

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela economia 
verbal, sem prejuízo da eficácia da comunicação 
do pensamento. O bom texto vai direto ao ponto, 
desenvolve-se de maneira sóbria e retilínea e 
evita divagações inúteis, muitas vezes propositais 
(expediente infantil, usado para aumentar o texto 
sem lhe conferir qualidade). O exagero da 
objetividade leva ao laconismo, comprometendo a 
clareza, ou redundando em omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na 
exposição das suas ideias.  

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a 
coesão intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco 
coeso. 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.  

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de elementos 
coesivos: pronomes, conjunções, preposições, 
tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos 
coesivos, gerando texto coeso. 

 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  E1: Ortografia.  



E2: Pontuação.  
E3: Concordância.  
E4: Regência.  

 

 

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. 


