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PEP/2010 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Estudar as consequências da crise da “Papeleras”, envolvendo a Argentina e o Uruguai, geradas pelo uso de 
águas internacionais no Rio da Prata, devido à implantação de indústrias de celulose pelo Uruguai, concluindo sobre 
os reflexos no âmbito do Mercosul.   

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

C1 O rio da Prata é o estuário formado pelos rios Paraná e Uruguai, apresentando sobre a costa 
atlântica da América do Sul uma reentrância triangular de 290 quilômetros de largura.  

C2 
A crise das “Papeleras” retrata o contencioso existente entre Argentina e Uruguai, devido à 
construção de duas usinas de celulose (2003 e 2005) na fronteira entre os dois países, às 
margens do Rio Uruguai. 

 

C3 O Estatuto do Rio Uruguai, assinado em 1975, entre Argentina e Uruguai estabelece regras 
na administração conjunta do trecho do Rio comum a ambos os países.  

C4 Países que compõem o Mercosul: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai (Venezuela em 
processo de adesão).  

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Consequências políticas  

C6 
Tensão nas relações entre os governos da Argentina e do Uruguai, pelos prejuízos 
ambientais causados pela construção das usinas de celulose e pela violação de 
vários preceitos do Estatuto do Rio Uruguai. 
. 

 

C7 Fechamento pela Argentina das principais saídas do país em direção ao Uruguai: as pontes 
das cidades de Gualeguaychú e Cólon, intensificando a tensão entre os países.  

C8 
Violação do espírito de livre comércio e trânsito de pessoas dentro do MERCOSUL, 
por ocasião dos bloqueios das estradas de acesso ao Uruguai. 
 

 

C9 Enfraquecimento das relações bilaterais fruto da indiferença argentina às 
solicitações uruguaias na contenção das manifestações na fronteira. 

 

C10 Solicitação pelo Uruguai, em 19 abril de 2006, da instalação de um tribunal Arbitral 
Ah Hoc, nos termos do Protocolo de Olivos. 

 

C11 Solicitação de intervenção de organismos internacionais (Corte Internacional de 
Justiça) por parte do governo argentino, para impedir a construção das fábricas. 

 

C12 Apresentação por parte do Uruguai, no mesmo dia em que os deputados argentinos 
aprovaram a moção para levar a disputa à CIJ, uma carta de protesto à OEA. 

 

 Conclusão Parcial  

C13 Afastamento das possibilidades de cooperação entre os vizinhos, pondo em risco a 
efetividade do processo de integração regional no âmbito do Mercosul. 

 

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b. Consequências econômicas  

C15 

Realização de manifestações (piquetes) nas estradas argentinas da província de 
Entre Rios que conectam este país com o Uruguai, impedindo o fluxo de turistas 
que partem em direção às praias uruguaias e o trânsito de caminhões prejudicando 
o turismo e o comércio na região uruguaia (prejuízos de US$ 400 milhões). 
 

 

C16 Enfraquecimento de setor da economia local uruguaia, pela perda do turismo 
ecológico pelas atrações do balneário, anteriormente explorado. 

 

C17  Criação de centenas de postos de trabalho nas fábricas, ademais de empregos 
diretos e indiretos no Uruguai.  

 

C18  Aumento do Produto Interno Bruto uruguaio (1,6% somente pela fábrica instalada em 2005).  

C19 Concorrência na exportação da produção de celulose às três fábricas (papeleras) 
argentinas instaladas no Rio Paraná. 

 

 Conclusão Parcial  

C20 Enfraquecimento das relações econômicas entre Argentina e Uruguai.  

 
Desenvolvimento 

 
Algumas 

ideias 

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
  Reflexos no âmbito do Mercosul  
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C22 
Descumprimento do primeiro artigo das regras do Mercosul, que diz que se deve 
garantir a livre circulação dos setores produtivos, enfraquecendo a 
institucionalidade do Mercosul. 

 

C23 
Enfraquecimento do Bloco Econômico pela alegada ausência de mecanismos mais 
eficientes de solução de controvérsias e a postura dita leniente do principal Estado 
integrante do Bloco (Brasil). 

 

C24 Insatisfação uruguaia e consequente aproximação comercial com os Estados 
Unidos (assinatura do Tratado de Proteção de Investimento).  

 

C25 Ameaças uruguaias de renúncia da condição de membro do Bloco e assinatura do 
Acordo Marco de Comércio e Investimentos (TIFA), com os EUA. 

 

C26 
Caracterização de uma política e uma estratégia de bloco, que incentiva a tradição 
da “guerra fiscal”, a qual segue dominando a política de atração de investimentos, 
inclusive no seio de cada Estado Nacional. 

 

Conclusão 
Algumas 

ideias 

C27 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)  
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MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 “Do Oriente Médio para as Américas pode-se especialmente destacar a corrente imigratória de povos árabes, 
principalmente palestinos, sírios e libaneses, que se fixaram no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e outros, 
incluindo tanto cristãos quanto muçulmanos. Os imigrantes árabes fixaram-se principalmente nas grandes e médias 
cidades e dedicaram-se em geral ao comércio. Também vieram numerosos contingentes de japoneses, chineses, 
indianos e coreanos.” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigração). 
 

Baseado na assertiva acima, justificar as consequências da imigração dessa mão-de-obra, na última década, 
para a economia nacional e para a sociedade brasileira. 
 
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 

Justificativa 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 – INTRODUÇÃO Obs 

C1 
A formação econômica e social do Brasil é o resultado da contribuição de 
diferentes grupos migrantes, com destaque na última década para os asiáticos. 

 

C2 
Os imigrantes asiáticos concentram-se próximos aos grandes centros urbanos, 
mas existe uma parcela significativa de árabes e chineses na região da tríplice 
fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai). 

 

 
C3 

A chegada dos asiáticos corresponde ao período de acentuada queda no fluxo migratório 
para o Brasil (de 1930 até os dias atuais) predominando atualmente emigração.  

 
 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C4 
A sociedade brasileira, na última década, recebeu fluxos altamente qualificados 
de mão de obra ligados ao processo de reestruturação produtiva do capital.  

 

 C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
 a.  Aspectos favoráveis para a economia nacional:   

C6 O incremento do comércio varejista nacional pelos árabes e chineses. 
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C7 
Expansão da fronteira agrícola, especialmente com investimentos japoneses, a 
exemplo das pesquisas ligadas ao Programa de Desenvolvimento do Cerrado 
(PRODECER). 

 

C8 
Geração de novos empregos em pequenas empresas familiares (pastelarias e 
lavanderias), principalmente devido à presença de imigrantes chineses no meio 
urbano. 

 

C9  Favorecimento da indústria de alta tecnologia (satélites e transporte) a partir da entrada no 
mercado interno de mão de obra altamente especializada proveniente da Ásia.  

C10  Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b.  Aspectos desfavoráveis para a economia nacional:  

C11 
Competição desigual entre os produtos brasileiros e os chineses (eletro-
eletrônicos, instrumentos musicais, hardwares e brinquedos), produzidos com 
incentivos fiscais, longas jornadas de trabalho semanais e baixos salários. 

 

C12 O setor têxtil nacional vem sendo amplamente dominado por asiáticos (coreanos).  

C13 
Balança comercial brasileira é afetada pela invasão de produtos provenientes das 
Zonas Econômicas Especiais (ZEE's) chinesas e dos Tigres Asiáticos. 

 

C14 
Aumento da remessa de recursos econômicos (riqueza produzida) ganhos no 
Brasil pelos imigrantes para o exterior (países de origem). 

 

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 c.  Aspectos favoráveis para a sociedade brasileira:  

C16 
Incremento do número de jovens e adultos em idade produtiva ou População 
Economicamente Ativa (PEA). 

 

C17 Favorecimento da circulação social (trocas culturais entre os habitantes) a partir 
da introdução de novos costumes alimentares e religiosos. 

 

C18 
Elevação do grau de instrução da população local a partir do fomento de 
parcerias educacionais nas áreas de ciências exatas. 

 

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 d.  Aspectos desfavoráveis para a sociedade brasileira:  

C20 
 Aumento do número de refugiados provenientes do Oriente Médio (palestinos e 
iraquianos), especialmente em cidades como o Rio de Janeiro que, em geral, não 
conseguem empregos formais no Brasil. 

 

C21 O impacto sobre o sistema público de saúde e educação já deficitários no Brasil.  

C22 
Aumento no Brasil de ilícitos transnacionais como o tráfico internacional de 
drogas, armamentos e pessoas. 

 

C23 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. 

 



 6

 

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 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 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 referem 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


