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PEP/2011 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 
    Estudar as migrações internas no Brasil, com enfoque nos campos econômico e psicossocial, a partir dos 

anos 1990, concluindo sobre seus reflexos na atual distribuição espacial da população nacional. 
 

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

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

Preparação correta para o desenvolvimento.  
 

M4 

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido. 
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.  
Resumiu, destacando as ideias essenciais de todos os 

itens em que dividiu o texto. 
Resumiu de forma inadequada ou deixou de destacar as 

ideias essenciais. 

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 Elaboração das 
conclusões parciais. 

Não elaborou as conclusões parciais 

 

Totalmente. 
Mais da metade das partes está coerente com o todo. 

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 
M9 Divisão do todo em 

partes coerentes. 
Divisão sem coerência. 

 

Totalmente. 
Atendimento em mais da metade das ideias. 

Atendimento em menos da metade das ideias. 
M10 

Identificação da 
coerência das ideias 

com o objeto. 
Não atendimento das ideias. 

 

Totalmente. 
Mais da metade das ideias com ligação. 

 

Menos da metade das ideias com ligação.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 

correto 

M11 
Estudo das ideias 

com ligação de causa 
e efeito. 

Ideias sem ligação.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs 

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).  

Com as ideias essenciais. 
Elaborou parcialmente com as ideias essenciais. M13 

 

Elaboração do resumo, 
reforçando as conclusões 

parciais. 
Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira 

incorreta. 

 

M14 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).  

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

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

Na conclusão, menos da metade das ideias tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

M15 

Conclusão 
baseada  

nos 
aspectos 

desenvolvidos 
(lógica). 

Ideias sem suporte. 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.  

GEOGRAFIA - SAÚDE 
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MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

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

C1 
O Brasil, a partir da década de 1990, viveu uma significativa modificação da 
dinâmica de migração interna e, por conseguinte, da distribuição da população 
através do território nacional. 

 

C2 Migrações internas são movimentos humanos que ocorrem dentro de uma 
determinada área que pode ser uma região, um município ou um Estado. 

 

C3 Com uma população de aproximadamente 190 milhões de habitantes, o Brasil 
apresenta densidades demográficas muito desiguais entre as regiões e os Estados. 

 

C4 
As migrações internas no Brasil ocorrem por causa de fatores de repulsão (secas, 
enchentes, desemprego, falta de oferta de saúde e educação, violência, etc.) e de 
atração (incentivos fiscais, infraestrutura de transporte e comunicação, boas condições 
de vida, etc.). 

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
 a. Campo Econômico  

C6 
Os problemas na infraestrutura (habitação, transportes, comunicações, etc.) em 
metrópoles do Sudeste contribuem para a fuga de capitais e serviços e, por 
conseguinte, influenciam na emigração de mão de obra. 

 

C7 

A migração interna para cidades médias como Florianópolis (SC), Londrina (PR), 
Marabá (PA), etc. deve-se ao fato delas apresentarem melhores indicadores em 
qualidade de vida, oferta de serviços equilibrada e custo de vida em comparação 
aos grandes centros. 

 

C8 

O Nordeste recebeu uma grande quantidade de força de trabalho (migração de 
retorno), principalmente por causa de investimentos na construção civil, portos e 
energia que atualmente estão associados ao Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). 

 

C9 
O PIB industrial ainda é fortemente concentrado na Região Sudeste, particularmente em 
São Paulo, mas está lentamente se deslocando para o Norte, o Nordeste e o Centro-
Oeste.  

 

C10 
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), cidades médias 
apresentam, desde 1996, um grande aumento no investimento de capitais com um 
crescimento de 5,2% contra 4,7% das grandes metrópoles. 

 

C11 
A expansão da fronteira agrícola brasileira em direção à Amazônia e a mineração 
contribuíram para uma grande migração de pessoas do Sul, Nordeste e Centro Oeste em 
direção aos Estados de Rondônia, do Acre, do Amazonas, Tocantins e do Pará. 

 

C12 Até meados da década de 1990, todas as regiões brasileiras perderam população 
agrícola em função da mecanização do mundo rural no Brasil. 

 

C13 
Durante a década de 1990, percebemos um grande crescimento da População 
Economicamente Ativa (PEA) no setor terciário em praticamente todas as regiões do 
Brasil, mantendo o fenômeno da hipertrofia comum durante a década de 1980. 

 

 Conclusão Parcial   

C14 Constata-se que, a partir da década de 1990, em função de diferentes aspectos 
econômicos, ocorreu uma grande mobilidade interna da população brasileira.  

 

 b. Campo Psicossocial  

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

 
C15 

A atração de migrantes para o interior do País, após a década de 1990, está 
atrelada à melhoria do padrão de vida em pequenas e médias cidades do Brasil, 
associada à oferta de empregos na indústria e nos serviços. 
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C16 
Os investimentos públicos e privados no campo da educação atraíram mão de obra 
qualificada para cidades médias que implantaram e consolidaram tecnopólos, como o 
Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP) e o de Santa Rita do Sapucaí (MG). 

 

C17 
A população alfabetizada que representava 46% na década de 1950, passou a 
74,86% nos anos 1990 e, atualmente ilustra, a diminuição dos contrastes regionais 
(SE e o S apresentam 80%, o CO e o N 70% e o NE índices acima de 50%.).  

 

C18 

As péssimas condições de saneamento básico encontradas nas áreas 
metropolitanas da Grande São Paulo, do Grande Rio, da Grande Belo Horizonte, da 
Grande Manaus, etc. são agravadas pelo processo de metropolização via o contínuo 
acolhimento de migrantes pobres e mão de obra desqualificada. 

 

C19 
O declínio da qualidade de vida nas grandes metrópoles, por causa de fatores como o 
grande tempo desperdiçado nas longas distâncias entre a casa e o trabalho e das 
péssimas condições dos meios de transporte, funciona como um fator de repulsão de 
pessoas. 

 

C20 

A influência Terceira Revolução Industrial (pós-fordismo) possibilita mudanças no 
mercado de trabalho como a terceirização de firmas que contribuem para uma nova 
distribuição geográfica da atividade industrial influenciando na migração de mão de 
obra pelas diversas regiões do Brasil. 

 

C21 
Os altos índices de violência, associados ao narcotráfico e à contravenção, 
registrados nas regiões metropolitanas do País, durante a década de 1990, 
contribuem para o êxodo urbano. 

 

C22 
A ocupação desordenada de encostas e áreas de risco tem sido um fator de dispersão 
populacional em áreas metropolitanas, principalmente durante o verão, período onde são 
registrados altos índices pluviométricos na Região Sudeste e Sul do Brasil. 
 

 

 Conclusão Parcial   

C23 Constata-se que, a partir da década de 1990, em função de diferentes aspectos 
psicossociais, ocorreu uma grande mobilidade interna da população brasileira.  

 

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C25 
A população brasileira, que atualmente possui 53,3 milhões de cidadãos ausentes 
de seu local de nascimento, tem uma dinâmica migratória intra e inter-regional cada 
vez maior, misturando sobre o território pessoas de diferentes origens regionais.  

 

C26 
A concentração da população na Região Sudeste apresenta tendência de redução 
por causa da emigração intra e inter-regional, com diminuição da sua capacidade de 
retenção e atração populacional. 

 

C27 Houve o crescimento populacional dos municípios de médio e pequeno portes, em 
todas as regiões do Brasil. 

 

C28 
Atualmente, permanece o vetor migratório em direção à Amazônica, conforme 
ocorreu na década de 1980, em decorrência da expansão da fronteira agrícola, da 
urbanização e do garimpo. 

 

C29 Existe ainda no tocante a Região Nordeste, a chamada migração de retorno, com 
um ainda tímido decréscimo no fluxo de saída da região. 

 

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C30 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. 

 (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.  

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. 
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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) 
 

Apresentar as razões que motivaram a desconcentração industrial brasileira, a partir de 1990, nos campos 
social e econômico. 

 

   1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

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

Preparação correta para o desenvolvimento.  
 

M4 

Ideias 
complementares 
relacionadas com 

o pedido. 
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 ideias. 

Em mais da metade das ideias. 
Em menos da metade das ideias. 

 
Desenvolvimento 

 
Compreensão 

do nível de 
desempenho 

 

 
M8 

Atendimento da imposição 
da servidão (citação e 

justificativa das ideias).  
Em nenhuma das ideias. 
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Em todas as ideias. 
Em mais da metade das ideias. 

Em menos da metade das ideias. 
M9 Identificação da coerência 

das ideias com o objeto. 
Em nenhuma das ideias. 

 

Em todas as ideias. 

Em mais da metade das ideias. 

Em menos da metade das ideias. 

Desenvolvimento 

 
Identificação 

do objeto 
correto M10 

Citação e justificativa das 
ideias com ligação de 

causa e efeito. 
Em nenhuma das ideias. 

 

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

  
   2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

 C1 

A industrialização foi o motor do processo de desenvolvimento da sociedade 
brasileira, que esteve associado à modernização do campo e à urbanização.  
Ultimamente tem sido observado o deslocamento de indústrias das grandes 
metrópoles para as pequenas e médias cidades, com o objetivo de reduzir os 
custos de produção. 

 

 C2 
Observa-se nas últimas décadas uma maior dispersão da atividade industrial 
pelo território nacional e uma queda na participação relativa da região Sudeste 
no total da produção industrial. 

 

C3 

A década de 1990 foi marcada pela implementação de políticas econômicas de 
cunho neoliberal. Neste sentido, promoveu-se a liberalização da economia 
brasileira por meio da queda das barreiras protecionistas adotadas há décadas e 
das privatizações de empresas estatais. A abertura abrupta do mercado 
brasileiro à concorrência estrangeira ocasionou sérios problemas ao setor 
produtivo nacional. Muitas indústrias brasileiras fecharam as portas, foram 
vendidas a capitais estrangeiros ou tiveram que se associar a estes para 
conseguir competir. 

 

C4 

A mudança na distribuição da produção industrial ocorrida no Brasil nas últimas décadas 
ocasionou certo declínio da participação da metrópole de São Paulo. A desconcentração 
industrial que se processa é relativa a poucas e selecionadas áreas do território nacional. 
O que se observa é a alocação dos investimentos do setor industrial em uma área mais 
ampla e dotada de uma grande densidade técnica que vai da metrópole de Belo Horizonte 
até Porto Alegre. 

 

 
C5 

Essa dispersão industrial está relacionada à “deseconomia” de aglomeração na 
metrópole de São Paulo e à criação de economias de aglomeração em outras 
áreas, às políticas econômicas do Estado e dos estados da União (investimentos 
diretos, incentivos fiscais e infraestrutura), à busca por recursos naturais; à 
concentração espacial e social da renda, do consumo e da pesquisa; e à 
unificação do mercado interno por meio da infraestrutura de transportes e 
comunicações. 

 

 
 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Campo social  

C7 

Beneficiamento de mão de obra barata existente em cidades menores (do interior 
do estado), onde normalmente há menos oportunidades de emprego, 
proporcionando o aumento da renda per capita do município e o aumento da 
qualidade de vida dessas pessoas. 

 

C8 
Legislações estaduais diferentes em relação ao rigor na preservação do meio 
ambiente, o que possibilita a utilização de maiores espaços e de maiores 
investimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C9 
A proximidade dos parceiros do MERCOSUL e de mercados consumidores de alta 
renda pode provocar a instalação de indústrias em locais estrategicamente 
localizados, de modo a diminuir o custo com os transportes. 
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C10 
Empresas de alta tecnologia buscam: existência de universidades e centros de pesquisas 
avançadas; mão de obra qualificada; rede de serviços modernos e eficientes; e fugir das 
aglomerações urbanas industriais e seus diversos problemas. 

 

C11 

A alta taxa de concentração de poluentes existente nas metrópoles e os 
sindicatos fortes podem limitar o crescimento do setor industrial ali localizado, 
provocando o deslocamento das indústrias para o interior, onde a taxa de 
poluição existente é mínima e os sindicatos são mais flexíveis. 

 

C12  Outras ideias julgadas pertinentes.  

C13 b.  Campo econômico  

 
Desenvolvimento de novas tecnologias que permitem desvincular a área de 
produção da área administrativa, fator que aumenta a flexibilidade e reduz os 
custos das empresas. 

 

C14 
A existência de sistemas de telecomunicações eficientes nas pequenas e médias 
cidades brasileiras, aliadas à tecnologia disponível atrai as indústrias para essas 
cidades. 

 

C15 
A “guerra fiscal” (isenção de impostos) entre estados e municípios, que provoca a 
atração de diferentes empresas em procura de baixar os seus custos de 
produção.  

 

C16 
A oferta de terrenos e demais imóveis mais baratos em cidades do interior facilita 
a construção das instalações industriais, permitindo a utilização de uma área útil 
muito maior que na capital. 

 

C17 
Propagação pelo território de sistemas de transporte mais eficientes e não 
saturados, o que facilita o deslocamento dos produtos industrializados para os 
centros consumidores. 

 

C18 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.  
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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 
 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


