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PEP/2011 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
           Analisar os principais aspectos da produção agropecuária brasileira, concluindo sobre  sua participação na 
economia do país nos últimos anos. 
 

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.  
De forma dedutiva. 

Limitando-se a resumir. 

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 Análise 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 e de forma dedutiva. 

 Parcialmente com as ideias essenciais.  

 
M13 

Elaboração da 
síntese coerente com 

as conclusões 
parciais. Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 

 

 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 IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO OBS 

C1 Agropecuária é toda atividade que faz uso do solo para o cultivo de plantas 
(agricultura) e a criação de animais (pecuária).  

 

C2 
A atividade agropecuária no Brasil representa atualmente 8% do PIB (Produto 
Interno Bruto). 

 

C3 
A Agropecuária gera emprego para pelo menos 10% da PEA (População 
Economicamente Ativa) do país. 

 

C4 O Brasil é o quinto maior país do mundo exportador de produtos agropecuários.  

Introdução 
Algumas 

ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO OBS 

C6 
O Brasil lidera o ranking na produção e exportação de café, açúcar, álcool a partir da 
cana de açúcar e suco de laranja. Também está em primeiro lugar das vendas externas 
de complexo de soja( farelo; óleo e grão), carne bovina e carne de frango. 

 

C7 
A partir da atividade agropecuária surgiu o agronegócio que é o conjunto de  
atividades relacionados à agricultura e pecuária dentro do ponto de vista 
econômico, ou seja, é toda a cadeia produtiva vinculada à agropecuária. 

 

C8 
O crescimento dos mercados urbanos favoreceu o cultivo de novos produtos e 
a ampliação das áreas destinadas à produção agrícola para o mercado interno. 

 

C9 
O Brasil criou, a partir de políticas públicas e incentivos fiscais, ações de 
fortalecimento da agricultura de exportação em todo país. 

 

C10 
O surgimento dos chamados Complexos Agroindustriais (usinas de álcool), no 
campo, aproximaram a agricultura da indústria e modificaram a organização 
social  do campo. 

 

C11 
As pequenas e médias propriedades rurais são responsáveis, de um modo geral, 
pela produção de milho, batata, feijão, mandioca, carnes suínas e de aves, ovos, 
leite, verduras, legumes e frutas.  

 

C12 As grandes propriedades  são responsáveis mais pela produção de carne bovina, 
soja, cana-de-açúcar e arroz. 

 

C13 
A produção avícola e suína experimentou grande crescimento nos Estados de 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.  

 

C14 
A produção de álcool, resultou em grande ampliação da área de cana-de-
açúcar cultivada no país. 

 

C15 O cultivo da soja, em rodízio com o trigo, cresceu nos  Estados de Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato do Grosso do Sul.   

 

C16 
Na última década foi a pecuária bovina a atividade que mais cresceu e se 
expandiu no território brasileiro. 

 

C17  Outras ideias julgadas pertinentes.  

 Conclusão Parcial  
 

 

C18 
As grandes mudanças no campo brasileiro deveram-se as ações do Estado e o 
crescimento dos grandes centros urbanos.  

C19 
A produção agropecuária cresceu nos últimos dez anos, impactando 
favoravelmente a economia brasileira. 

 

Desenvolvimento 
 
Algumas Ideias 

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO OBS 

C21 
O Brasil aumentou sua safra de grãos de 73,5 milhões de toneladas, em 1995, para 98,3 
milhões de toneladas, em 2001. Nos últimos anos a safra ultrapassou os 100 milhões . 
 

 
Conclusão 

 
Algumas 

ideias C22 Em 2010, de um PIB total de mais de 2.100 milhões de reais,  a atividade de 
agropecuária gerou em torno de 181 milhões de reais. 
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C23 

O setor avícola, pela estabilidade no fornecimento da carne de frango e ovos e pela 
manutenção dos preços, mesmo com o impacto do rápido crescimento da demanda 
(ocorrido em função da eliminação do imposto inflacionário), foi uma peça-chave para o 
sucesso do Plano Real. 

 

C24 

Na pecuária, a contribuição desse setor tem sido crucial para o sucesso do 
plano de estabilização da economia e para a melhoria nos padrões alimentares 
das camadas mais pobres da população, em termos do consumo de proteína 
animal.   

 

C25 
A expansão da produção agrícola, associada com o crescimento industrial e 
tecnológico, o crédito rural e a implantação de uma política de incentivos fiscais, 
aumentou significativamente a participação da agropecuária na economia do país.  

 

C26 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)  
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Apresentar os atuais sistemas de transporte rodoviário e ferroviário da Região Centro-Oeste do Brasil, 
destacando a importância dos dois sistemas para o desenvolvimento econômico daquela região. 

 
  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. 

 

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 Região Centro-Oeste é a segunda maior região do Brasil em superfície territorial. 
É dividida em quatro unidades federativas: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Distrito Federal. O Centro-Oeste tem uma localização estratégica, pois está  
bem no coração do Brasil. 

 

C2 Na Região Centro-Oeste há uma predominância da utilização do sistema de 
transporte rodoviário para a circulação de pessoas e mercadorias.  

C3 As rodovias e ferrovias que cortam a Região Centro-Oeste, são importantes por 
permitir a ligação com a maioria dos centros consumidores do país.  

C4 A Região Centro-Oeste é uma  importante  produtora agropecuária.  

 
Introdução 

 
Algumas ideias 

C5  Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 

  a. Transporte rodoviário  

C6 
 As primeiras rodovias brasileiras datam do século XIX, mas a ampliação da malha 
rodoviária ocorreu no Governo Vargas, com a criação do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER) em 1937. 

 

 

 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C7 
Cerca de 65% a 75% da matriz dos transportes brasileiros é rodoviária, seguido por 
cerca de 20% de ferrovia. Pelas rodovias da região circulam mercadorias vindas do 
Sul e do Sudeste do país em direção à Região Norte.  
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C8 A malha rodoviária que corta a região possui relevância econômica, política e 
estratégica.  

 

C9 
Nos anos de 1990 foram realizadas várias privatizações no setor de transporte, 
entre os quais o rodoviário, as concessionárias voltaram a investir na construção de 
novas vias e na recuperação da malha já existente. 

 

C10 

Principais rodovias que cortam a Região Centro-Oeste:  
 BR 364: Cuiabá – Porto Velho;  BR 163: Cuiabá – Campo Grande;       
 BR 060: Goiânia - Campo Grande;BR 158;BR 070;BR 452;  
 BR 153;BR 174, dentre outras.  

 

C11 

Dados do documento oficial do Departamento Nacional de Infra -estrutura de 
Transporte (DNIT), mostram que 43,9% das rodovias do Mato Grosso do Sul 
(MS), apresentam más condições de trafegabilidade e 38,2% apresentam  
condições apenas regular.  

 

  Importância do Sistema Rodoviário:  

C12 
A matriz de transportes da região Centro-Oeste é prioritariamente rodoviária. Para 
escoar toda a produção da região e desenvolver a economia da região faz-se necessário 
uma malha rodoviária eficiente e conservada, exigindo ações do governo. 

 

C13 Os principais itens escoados pela malha rodoviária são: grãos e bovinos.   

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.  

 b. Transporte ferroviário  

C15 
O modal ferroviário, permite a redução de custos no transporte de cargas e 
passageiros. Os principais produtos da região Centro-Oeste transportados 
pelas ferrovias são grãos. 

 

C16 
A malha ferroviária brasileira, incluindo o Centro-Oeste, é voltada para o serviço 
público de transporte de carga. Sua operação é realizada por intermédio de 
concessões à iniciativa privada. 

 

C17 Nos anos de 1990, também foram realizadas privatizações no setor de transporte 
ferroviário, as concessionárias investiram na construção de novas vias.  

C18 

Principais ferrovias que cortam a região Centro-Oeste:  
           Ferrovia Norte -Sul: FNS 
Ferrovia Norte Brasil S.A: Ferronorte 
Ferrovia Novoeste S.A: Novoeste 
Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A: Ferroeste 

 

  Importância do Sistema Ferroviário:  

C19 

A Ferrovia Norte-Sul: FNS, é um projeto ferroviário que contempla a construção 
de aproximadamente 2.100 km atravessando as regiões Centro-Oeste e Norte 
do País. Busca reduzir o custo do frete para longas distâncias na região, assim 
como incentivar o desenvolvimento do cerrado brasileiro.  

 

C20 A Ferronorte é uma artéria logística das regiões Norte e Centro-Oeste do País, 
em sua ligação com Sul e Sudeste e com Portos de Exportação.  

 

C21 
A Ferrovia Novoeste S.A. opera a Malha Oeste da Rede Ferroviária Federal 
S.A. - RFFSA, abrangendo a antiga SR-10 (Bauru), ferrovia localizada nos 
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.  

 

C22 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. 
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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 pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, 

de maneira a orientar o estudo do aluno do PEP. 
A prova deverá ser corrigida por mensões (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.  
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 o Guia de 

Autoavaliação, encontrado no Portal do CP/ECEME, no menu “Guia de autoavaliação”. Para 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 

 
 
 
 
 
 

 


