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PEP/2012 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)

Estudar o atual desempenho comercial da China no continente africano, nos campos econômico e político,
concluindo sobre seus reflexos para o comércio com o Mercosul.

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação
correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8 Elaboração das
conclusões parciais.

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.

Não elaborou as conclusões parciais

D  ese  n  v  ol  v  im  e  n  t      o  

Identificação
do objeto
correto

M9 Divisão do todo em
partes coerentes.

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

Menos da metade das partes está coerente com o todo.
Divisão sem coerência.

M10
Identificação da

coerência das ideias com
o objeto.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.
Não atendimento das ideias.

M11
Estudo das ideias

com ligação de causa
e efeito.

Totalmente.
Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C      on  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13 Elaboração do resumo,
reforçando as conclusões

parciais.

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

Não elaborou o resumo ou elaborou de maneira
incorreta.

M14 Atendimento à imposição do problema  (novos conhecimentos).

M15

Conclusão
baseada  

nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

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.

Ideias sem suporte.

M16 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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  2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
As relações  comerciais  chinesas  em território  africano baseiam-se em políticas  que
visam a cooperação e fortalecem os laços econômicos mútuos,  impactando sobre o
desempenho comercial dos países do Mercosul nessa área.

C2
Atualmente,  os  investimentos  chineses  nos  países  africanos  vão  além  da  mera
exploração  de  recursos  naturais  concentrando-se  nas  áreas  de  energia,
telecomunicações, construção civil, bens de consumo e mercado financeiro.

C3
A  África  é  o  continente  onde  se  concentra  o  maior  número  de  países  em
desenvolvimento, um espaço com grandes recursos naturais e imensos contingentes
populacionais a espera de oportunidades, investimentos e parcerias.

C4
Segundo  a  Organização  Mundial  de  Comércio  (OMC)  apenas  4% das  exportações
chinesas se dirigem para a América Latina e outros 3,5% para a África.

C5  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. Campo Econômico

C6

De acordo com o  Standard Bank da  África do Sul,  a internacionalização da moeda
chinesa (processo de conhecido como renminbi) fará com que, até o ano de 2015, pelo
menos 40% (equivalente a US$ 100 bilhões) do total de comércio entre China e África
seja feito usando o iuane. 

C7
O mercado chinês, nos últimas dez anos, adquiriu uma considerável importância para
os  principais  membros  do  Mercosul,  passando  a  constituir  o  quarto  destino  das
exportações argentinas e o terceiro das brasileiras. 

C8
As exportações do Mercosul para a China são basicamente  commodities e matérias-
primas de caráter alimentício.

C9

O chamado  Angola Mode  (ou modo angolano de negócios da China na África) está
baseado na vinculação da aquisição de matérias primas como o petróleo, o cobre e o
zinco,  por  parte  de  empresas  chinesas  (privadas  ou  estatais)  à  construção  de
infraestrutura de transporte e comunicação em países africanos.

C10
O saldo comercial  de  commodities da África  com a China cresceu, nos últimos dez
anos, mais de 18 vezes, com destaque para o desempenho da África subsaariana. 

C11
A gigante estatal de telecomunicações chinesa – Zhong Xing Telecomunication Equipments
Company Limited (ZTE) – é a principal fornecedora de equipamentos de telecomunicações
para  Angola, República Democrática do Congo, Moçambique e Serra Leoa. 

C12
A China apresenta superávit  no comércio de bens industrializados com a África em
números que variaram de US$ 1,4 bilhão para US$ 22,0 bilhões entre 2000 e 2010.

C13

Em termos gerais, o comércio entre a China e os países africanos de língua portuguesa
(Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) aumentou
cerca de 27% de 2010  para 2011 (aumento de 86,4 mil milhões de dólares ou 62,7 mil
milhões de euros). 

Conclusão Parcial

C14 As  relações  comerciais  chinesas  no  continente  africano,  no  campo  econômico,
impactam negativamente sobre o comércio dos países do Mercosul nessa área. 
b. Campo Político

C15
 O Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), criado em 2000, adotou as premissas
do respeito mútuo acerca da soberania e integridade territorial, aumentando a aceitação
da presença chinesa em solo africano por parte dos governantes locais.

C16
A adoção dos princípios da não-agressão mútua,  da não interferência nos assuntos
internos, da igualdade e benefício mútuo e da coexistência pacífica criam um ambiente
favorável que aumenta a capacidade chinesa de fazer negócios na África.

C17
De acordo com o Afrobarometer de 2010 (African Perspectives on China-Africa)  66%
de uma amostra de 7072 pessoas considera como boa ou muito boa a presença dos
chineses na África. 

C18 O lançamento da Declaração de Beijing durante a 1ª FOCAC (2000), deu início às iniciativas
bilaterais entre China e África objetivando o Desenvolvimento Econômico e Social.

C19
Em novembro de 2009, no Egito, reuniu-se a República Popular da China e mais 49
países africanos sob o lema do "aprofundamento do novo tipo de parceria estratégica
China-África para o desenvolvimento sustentável". 

C20
A  União Africana e de blocos sub-regionais como a Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC)  vêm traçando políticas, com o apoio chinês, para manter a
paz e promover a integração econômica. 

C21 A China adota a política de  assistência e ajuda ao desenvolvimento de mais de 900
projetos  na  África,  incluindo  fábricas  de  têxteis,  centrais  hidroelétricas,  estádios,
hospitais e escolas em África. 
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C22
O NEPAD (sigla inglesa de “New Economic Partnership for África”) vai-se constituindo
num mecanismo independente de fiscalização da adesão dos regimes africanos aos
critérios da boa governança.

C23
As presidentes da Argentina, Cristina Kirchner, e do Brasil, Dilma Rousseff, reuniram-se
recentemente para firmar o Acordo Marco de Comercialização conjunta com terceiros
países visando o incremento das relações comerciais com o mercado africano.

Conclusão Parcial

C24
As  relações  comerciais  chinesas  no  continente  africano,  no  campo  político,
demonstram  que  o governo  chinês  tem  fortalecido  suas  relações  bilaterais  e
multilaterais aumentando a sua influência nessa área. 

C25  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Algumas ideias

C26
 A cooperação econômica e a adoção de uma politico chinesa do tipo ganha-ganha
(win-win) ou de beneficiamento mútuo na África desfavorece o desempenho comercial
dos países do Mercosul nessa área.

C27

A Argentina, o Uruguai,  o Paraguai  e, principalmente o Brasil,  enfraquecem seu
desempenho econômico em solo africano à medida que não ocupam devidamente
nichos de mercado como o da CPLP,  cedendo espaços à agressiva  e eficiente
política econômica China-África. 

C28

Um importante reflexo para o Mercosul é a necessidade de maior inserção no mercado
africano mantendo-se não só como grande fornecedor de  commodities como também
de produtos industriais, infraestrutura e serviços a fim de elevar o valor agregado na
composição de suas exportações para o continente africano. 

C29
A China tornou-se um “competidor estratégico”  em solo africano fazendo frente aos
interesses comerciais dos países do Mercosul na área.  

C30  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I))

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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.

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

(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.

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando  retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor.

(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.

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

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do texto.

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

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

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.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos  coesivos,
gerando texto coeso.
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(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1: Ortografia.
E2: Pontuação.
E3: Concordância.
E4: Regência.

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O      (Valor 4,0)

Apresentar o processo de formação da União Europeia, nos campos político e econômico.

  1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO  Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação
do objeto

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma preparação
correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da  servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação
do objeto

correto

M9 Identificação da coerência das
ideias com o objeto.

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.

M10
Citação e justificativa das

ideias com  ligação de causa
e efeito.

Em todas as ideias.

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

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

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

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C1

“A atual UNIÃO EUROPÉIA (UE) baseia-se, jurídicamente, em 04 (quatro) tratados
fundadores: Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA) – Paris, abril de
1951;  Comunidade  Econômica  Européia  (CEE)  –  Roma,  março  de  1957;
Comunidade Européia da Energia Atômica (EURATOM) e a União Européia(UE) –
Maastricht, fevereiro 1992.”

C2

A UE trata-se  de  uma união  supranacional  econômica  e  política  de  27  países
membros,  somando  uma  população  de  quase  500  milhões  de  pessoas  e  20
idiomas.  Está localizada no continente europeu.  É o maior bloco econômico do
mundo.

C3
Um dos principais aspectos para a formação da UE foi a intenção de se evitar mais
uma guerra em território europeu e alavancar a economia dos países-membros.

C4

Os países-membros atuais são: Alemanha,  Bélgica,  França,  Itália,  Luxemburgo,
Países  Baixos,  Dinamarca,  Irlanda,  Reino  Unido,  Grécia,  Portugal,  Espanha,
Áustria,  Finlândia,  Suécia,  República  Checa,  Chipre,  Eslováquia,  Eslovênia,
Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Bulgária e Romênia.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

a. Campo político

C6

Em  1957,  foi  assinado  o  Tratado  de  Roma,  que  prorrogou  o  período  de
cooperação  no âmbito da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e criou a
Comunidade Econômica Europeia (CEE). A União Europeia foi formalmente criada
em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht.

C7
Busca pela integração europeia, após o final da 2ª Guerra Mundial, o que era vista
por  muitos  como  uma fuga  das  formas  extremas  de  nacionalismo,  que  tinha
devastado o continente.

C8
Fortalecimento do regime de governo democrático. Os países membros da UE são
Estados democráticos consolidados e politicamente estáveis.

C9
A política agrícola protecionista que contribuiu para a formação de um mercado
cativo com as ex-colônias europeias na Ásia e na região do Pacífico, consolidada
pela complementariedade dos produtos, favorecendo o crescimento da UE.

C10
A legislação social e trabalhista bastante desenvolvida, proporcionando amparo e
proteção  à  sociedade  e  aos  trabalhadores.  Estreita  coordenação  das  políticas
econômicas nacionais visando a uma maior integração dos países da UE.

C11
A estreita coordenação das políticas econômicas nacionais visando a uma maior
integração dos países da UE.

C12
A busca do equilíbrio das condições de vida das populações dos países membros
menos desenvolvidos.

C13
A ampliação do mercado de trabalho e o consequente aumento do poder aquisitivo
da população dos países-membros.

C14

A integração  regional  facilitada  pela  redução  dos  custos  das  viagens  aéreas,
ferroviárias e rodoviárias, do transporte de cargas e da circulação de pessoas,
entre  os  países  da  UE,  como resultado da construção de redes  eficientes  de
infraestrutura em transportes e telecomunicações.

C15
Com o fim da guerra fria, surgiu a necessidade de cooperação entre os antigos
países rivais.
b. Campo econômico

C16 A péssima situação das economias dos países europeus a partir da década de 1980.

C17
O  Tratado  de  Maastricht  (1992)  abriu  caminho  para  a  melhoria  da  economia
europeia por meio da criação do Instituto Monetário Europeu e do estabelecimento
de uma moeda única, o Euro.

C18 A harmonização e regulamentação das políticas fiscais.

C19
A criação de um mercado único europeu, ou seja, uma união aduaneira, reduzindo
as taxas entre os países -membros e favorecendo o comércio intrarregional.

C20
A facilidade  do  intercâmbio  comercial  no  âmbito  intrarregional,  favorecendo  a
formação, ampliação e consolidação da UE, por meio da união aduaneira.

C21
A  expansão  e  modernização  dos  complexos  industriais  nos  países  mais
desenvolvidos e na instalação de parques industriais modernos nos países menos
desenvolvidos.

C22
O  aumento  das  trocas  comerciais  entre  os  países-membros,  em  busca  da
complementaridade dos produtos e do crescimento e modernização da economia,
objetivando uma maior competitividade nos mercados internacionais.

C23
A necessidade de equiparar o PIB da UE com o do EUA. Em 2008, o PIB da UE foi
de US$14,45 trilhões, enquanto que o do EUA foi de US$14,00 trilhões.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(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. 

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

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando  retornos
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor.

(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. 

C1: É pouco  objetivo,  vago  e  com  divagações  inúteis  na
(quase) totalidade do texto.
C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do texto.

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

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

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.
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 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 no 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. 

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  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 PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


