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PEP/2011 – 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Estudar o processo de ocupação da Região Norte do Brasil, a partir de 1970, e concluir sobre os impactos 
causados ao meio ambiente. 

 
   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 
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MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

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

C1 A Região Norte do Brasil é formada por sete estados: Acre, Amapá, Amazonas,   
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

 

C2 A Região Norte do Brasil possuía, em 1970, uma densidade demográfica de 1,0 
habitante por km quadrado. 

 

C3 
A partir dos governos militares(1964), com o objetivo de integração da  
Amazônia ao território nacional, intensificou-se a migração da população de 
outras regiões para o espaço amazônico. 

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C4 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 
 

Fatores de atração para ocupação da amazônia:  

C5 Criação da SUDAM em 1966.  

C6 Criação da Zona Franca de Manaus em 1967.  

 
C7 

Expansão da fronteira agropecuária e da garimpagem, a partir da década de 1970.  

C8 Construção das rodovias Transamazônica, Belém -Brasília e Cuiabá -Santarém.  

C9 Construção de hidrelétricas.  

C10 Implantação da indústria de mineração.  

C11 Projetos de colonização ao longo das rodovias.  

C12 Surgimento do agronegócio.  

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial   

C14 Processo de ocupação foi induzido e orientado pelo governo federal.  

C15 A apropriação privada da terra pelos migrantes dificultou o processo de 
assentamento. 

 

Desenvolvimento
Algumas ideias 

C16 O projeto desenvolvimentista dos governos militares agrediu o ecossistema amazônico.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

 Impactos causados ao meio ambiente:  

C17 Aumento considerado da área desmatada, fruto do crescimento da agropecuária 
extensiva. 

 

C18 Contaminação de rios e mananciais hídricos, pela falta de saneamento básico.  

C19 Poluição do ar, provocado pelas queimadas.  

C20 Diminuição da biodiversidade.  

C21 Extinção de espécies vegetais e animais.  

C22 Erosão do solo.  
C23 Extração ilegal de madeira.  

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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   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 fontes de energia renováveis existentes no Brasil. 
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.  
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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 (caracterização 

das ideias).  
Em nenhuma das ideias. 

 

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 

Caracterização  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 Matriz energética brasileira é a reunião de fontes de energia existentes no Brasil.  

C2 Da matriz energética total do país 47% são de fontes  renováveis.  

C3 As energias renováveis no Brasil representam mais de 85,4% da energia produzida 
internamente e utilizada no Brasil.  

C4 Fontes de energia renováveis mais exploradas no Brasil: Biomassa, Energia Hidráulica e 
Energia Eólica.  

C5 Após os choques do petróleo na década de 1970, o Brasil passou a se concentrar no 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia, principalmente o etanol.       

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

C7 a. Energia Hidráulica:  

C8 
Obtenção de energia elétrica através do aproveitamento do potencial 
hidráulico de um rio. 

 

C9 As usinas hidrelétricas produzem mais de 90% da energia elétrica consumida no Brasil.  

C10 b. Energia Eólica:  

C11 Obtenção de energia elétrica captada dos ventos.  

C12 Atingiu 602 MW de capacidade instalada,  no final de 2009.  

C13 Abastece locais aonde a rede elétrica comum não chega.  
C14 c. Energia de Biomassa:  

C15 
Energia gerada da queima de material orgânico ou óleos e gases que vêm da 
fermentação ou da decomposição.  

 

C16 O gás metano é gerado a partir da decomposição, em curto prazo, de materiais orgânicos.  
C17 d. Energia das Marés:  
C18 A água do mar produz energia elétrica. Depende do nível das marés.  
C19 Fonte de energia constante para cidades costeiras.  
C20 e. Energia Solar:  
C21 Fonte inesgotável de energia, durante o dia ensolarado.  

C22 
Utiliza equipamentos de baixa manutenção. É obtida através de células 
fotovoltaicas, geralmente feitas de silício. 

 

C23 g. Energia de Bio Combustíveis  

C24 Geração de etanol e biodiesel para veículos automotores a partir de produtos agrícolas.  

Desenvolvimento
Algumas ideias 

C25 NEm 2009, 34% da frota de veículos leves (9,6 milhões)  funcionavam com etanol.  
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C26 
A cana de açúcar, o milho, as plantas oleaginosas, o eucalipto e outros 
vegetais produzem o combustível etanol (álcool etílico).  

 

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)  

 
MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
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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 no Portal do CP/ECEME, em “Publicações”. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


