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PEP/2012 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

Comparar  as relações econômicas do Brasil com os EUA e com a China, concluindo sobre seus reflexos no
desempenho econômico brasileiro no cenário internacional.

  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.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      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

Comparação dos objetos
obedecendo aos mesmos

referenciais (fatores de
comparação).

Totalmente.
Empregou mais da metade dos referenciais corretamente.

Empregou menos da metade dos referenciais corretamente.
Não empregou os referenciais  corretamente.

M11
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.

M12

Comparação 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  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão
do nível de

desempenho

M13 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M14
Elaboração da síntese

coerente com
 as conclusões parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.
Parcialmente com as ideias essenciais.

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.

M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).
 

M16
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.
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M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

   2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1
As  relações  econômicas  do  Brasil  com  os  EUA e  a  China  são  objeto  de  grande
preocupação  para  o  governo  e  o  setor  privado  nacionais,  principalmente  quando  o
assunto é o desempenho econômico de nosso País no cenário internacional.

C2 O Brasil, a China e os Estados Unidos estão entre as cinco principais nações do mundo
em termos econômicos, populacionais e territoriais. 

C3 A queda nas exportações chinesas para mercados em crise como o dos EUA e da União
Europeia é compensada com o aumento das vendas para América Latina, África e Ásia.

C4 A China, em 2009, passou a ser o principal parceiro comercial do Brasil e, no ano passado,
ultrapassou outros países como os EUA para se tornar o primeiro investidor direto no País. 

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%)

Ideias

 a.  Comparação das relações econômicas do Brasil com os  EUA

C6
FC 

Balança
Comercial

O Brasil  tem taxa  de  juros  elevadas  e  moeda  valorizada  o  que
aumenta os custos de produção afetando a balança comercial. 

C7 Os  EUA vêm  desvalorizando  o  dólar  e  reduzindo  a  taxa  de  juros
diminuindo os custos de produção, aumentado suas exportações.

  C8  Comparação da balança comercial de Brasil e EUA.

C9

FC

Infraestrutura

Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), nos campos
da  infraestrutura  de  transporte  e  energia,  devem  ser  realizadas  no
Brasil até 2016 visando a melhora do desempenho econômico.

C10
Os  EUA  apresentam  excelente  infraestrutura  de  transporte
(aeroportos, ferrovias e rodovias) importantes para circulação de
pessoas, mercadorias, bens e serviços no território.

C11 Comparação da infraestrutura do Brasil e do EUA.

C12

  FC 

Tecnologia

O Brasil ocupa a 56ª posição no ranking do Fórum Econômico
Mundial em investimento em tecnologia estando atrás de outros
dois Brics, a China em 36º e a Índia em 48º, superando somente
a Rússia (77º). 

C13
Os  EUA  ocupam  a  5ª  posição  entre  os  países  que  mais
investem em tecnologia, atrás apenas dos países nórdicos.

 C14
Comparação entre o desempenho tecnológico do Brasil  e dos
EUA.

C15

FC  

Subsídios e
Barreiras

O  Brasil  mantém  programas  de  governo  nas  áreas  de
agricultura, infraestrutura, ciência, tecnologia e informação que
subsidiam direta ou indiretamente o seu setor produtivo.

C16

Os subsídios  são parte  importante  para  a  competitividade da
indústria de alimentos, bebidas, cigarros e rações animais norte-
americanos  no  exterior  e  as  barreiras  mais  recentes  incidem
sobre o aço, o etanol e o suco de laranja brasileiros. 

 C17
Comparar  as  ações  dos  governos  dos  EUA e  do  Brasil  no
tocante a questão dos subsídios e barreiras.

C18

FC 

Força de
Trabalho

O crescimento do País esbarra na escassez de mão de obra
com qualificação para a indústria,  o  comércio e a construção
civil.

 C19
A crise econômica e a bolha imobiliária provocaram a falência de
empresas e bancos e a demissão de milhares de pessoas nos
EUA.

 C20
Comparação entre a questão da força de trabalho entre o Brasil
e os EUA.

 C21
FC 

Câmbio

A  elevada  taxa  de  juros  e  a  valorização  do  real  atraem
investimentos externos para o Brasil, mas com grande potencial
especulativo.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

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

Ideias

FC 

Câmbio

 C22
A desvalorização do dólar em relação ao real é parte da política
econômica dos EUA, principalmente por causa da grande crise
financeira.

 C23 Comparação entre as taxas de câmbio do Brasil e dos EUA.

 C24

FC 

Mercado

O mercado consumidor brasileiro está em expansão devido a
fatores  como  o  crescimento  da  economia,  da  renda  da
população e do investimento privado.

 C25

O  mercado  americano  é  um  dos  principais  compradores  de
produtos  e  serviços  brasileiros  no  exterior  –  a  despeito  do
crescimento  de  outras  nações  como destino  das  exportações
nacionais 

 C26 Comparação  entre  as  condições  do  mercado  brasileiro  e
americano.

 C27

 FC

Demanda por
energia

O  Brasil,  além  de  ter  uma  matriz  energética  equilibrada,
alcançou  a  autonomia  em  petróleo  e  está  aumentando  suas
reservas com as novas jazidas na camada pré-sal.

 C28
Os EUA buscam a autossuficiência com o aumento da produção
de biocombustíveis, gás de xisto e óleos não convencionais até
o ano de 2030.

 C29 Comparação entre a demanda por energia do Brasil e dos EUA.

Conclusão Parcial

 C30

As  relações  econômicas  do  Brasil  com  os  EUA,  apesar  das  atuais  restrições
comerciais à  commodities, são importantes para o desenvolvimento brasileiro pois
tem permitido a crescente inserção e troca de produtos, consumidores e mão-de-
obra com esse importante polo econômico.

 b.  Comparação das relações econômicas do Brasil com a China

C31

FC 

Balança
Comercial

A balança registra o aumento das exportações brasileiras para a
China com destaque para o minério de ferro,  soja em grão e
petróleo bruto. 

C32
A  China  importa  do  Brasil,  basicamente,  aparelhos
eletroeletrônicos  e  componentes,  máquinas  e  equipamentos,
químicos e veículos. 

C33
Comparação da balança comercial, com desempenho favorável
em relação à China no ano de 2011.

C34

FC

Infraestrutura

O Brasil  ainda apresenta sensíveis deficiências nos setores de
trasporte  rodoviário,  ferroviário  e  aéreo  e  energia  que  são
gargalos para o efetivo desenvolvimento nacional.

    C35
Pesados  investimentos  na  construção  de  rodovias,
ferrovias,  aeroportos  e  energia  ajudam  a  projetar  os
interesses econômicos chineses mundialmente.

C36 Comparação  entre  as  infraestruturas  e  seu  impacto  no
desempenho econômico.

C37
FC

Tecnologia

O aumento dos gastos brasileiros em tecnologia de 1,0% para
1,2% do PIB nos últimos dez anos. 

C38
A China é uma economia orientada à inovação”, aumentado seu
gasto em P&D de 0,9% do PIB para 1,7%. 

C39 Comparação dos gastos em tecnologia de Brasil e China.

C40
FC 

Subsídios e
Barreiras

O  governo  brasileiro  impõe  barreiras  à  compra  de  terras  e
venda  de  veículos  importados  chineses  a  fim  de  proteger  o
mercado interno. 

C41
Os chineses praticam o  dumping  ou seja, produzem a custos
mais baixos que o mercado em geral.

C42 Comparação  entre  a  competitividade  dos  produtos  “made  in
china” e os produtos brasileiros. 

C43     FC 

Força de
Trabalho

O  Brasil  possui  cerca  de  99,9  milhões  de  trabalhadores,  mas
apresenta  grandes  níveis  de  informalidade  e  deficências  na
qualificação e especialização da mão-de-obra.

 C44
A  China  tem  a  maior  força  de  trabalho  mundial  (776,9
milhões) com jornadas maiores do que 44 horas semanais,
os salários mais baixos que os ocidentais,  a mão-de-obra
tem baixos níveis de sindicalização.
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 C45
Comparação entre os perfis da força de trabalho brasileira
e chinesa.

C46

FC 

Câmbio

O Brasil  mantém uma taxa de juros elevada para poder atrair
capitais para financiar sua grande dívida interna e também para
conter a inflação.

 C47
O governo chinês  mantém o  controle  do câmbio  do Iuan em
relação  ao  dólar  tornando  seus  produtos  mais  baratos  no
mercado externo.

C48
Comparação entre as formas de parceria econômica e os sus
resultados práticos para o fomento do comércio.

C49

  FC

Mercado

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) o mercado
consumidor brasileiro ganhou o equivalente a uma Espanha (50
milhões de pessoas) nos últimos dez anos, o que contribui para
a estabilização da economia. 

C50

Abertura da economia chinesa ao capital internacional que
busca  os  baixos  custos  de  produção,  a  mão-de-obra
abundante  e  o  maior  mercado  mercado  consumidor
mundial  são  fatores  que  impulsionam  a  China  para  a
condição de segunda maior economia mundial. 

 C51  Comparação entre os mercados brasileiro e chinês

 C52 FC

Demanda por
energia

A China  é  o  país  que  mais  consome  energia  no  mundo
com cerca de 70% de seu consumo energético proveniente
do carvão, fonte altamente poluidora.

 C53 O  Brasil  busca  diversificar  sua  matriz  energética,  adotando
fontes renováveis e com menor potencial poluidor.

 C54 Comparação das relações no setor energético entre o Brasil e a China.

  Conclusão Parcial

C55

As relações econômicas do Brasil com a China, apesar da questão dos subsídios,
do câmbio e do problema do  dumping,  são importantes  para o desenvolvimento
brasileiro pois tem permitido a crescente intercâmbio de produtos, consumidores e
mão-de-obra entre os dois países

C56  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C57
O Brasil registrou superávits contínuos anuais durante toda a última década em relação aos
chineses e aos americanos, mas esse crescimento vem diminuindo em função de fatores
como a guerra cambial e a relativa valorização do real em relação ao dólar e ao Iuan.

C58

As relações econômicas do Brasil com os EUA e com a China, apesar das atuais restrições
comerciais,  dos  subsídios  americanos  e  do  dumping chinês  são  importantes  para  o
desenvolvimento  brasileiro  pois  têm permitido  a  crescente  inserção  e  troca  de  produtos,
capitais, consumidores e mão-de-obra com consequências positivas tanto para o mercado
interno como para empreendimentos do Brasil no exterior. 

C59
 A diminuição  do padrão tecnológico dos produtos  que  compõe a pauta de exportações
brasileiras, repercutirá na competitividade internacional da economia nacional. 

C60
O Brasil precisará investir na qualificação de sua mão de obra a fim de suprir a sua
expansão  econômica  em  áreas  como  engenharia,  petroquímica  e  metalurgia
fundamentais para a competição com a China e os EUA.

C61
 As altas taxas de juros brasileiras são um dos elementos do elevado “Custo Brasil”
e  refletirão  negativamente   sobre  a  alocação  de  novos  recursos  por  parte  dos
investidores internacionais.

C62
O País exporta matérias-primas de baixo valor e importa muitos produtos da China
e dos EUA de maior valor agregado o que diminuirá o ritmo de crescimento do seu
Produto Interno Bruto (PIB). 

C63
O Brasil precisa estabelecer parcerias econômicas com a China e Estados Unidos
nos  campos  do  transporte  (aéreo,  terrestre  e  marítimo)  e  da  energia  a  fim  de
diminuir os óbices ao desenvolvimento de suas infraestruturas. 

C64 Outras ideias julgadas pertinentes.

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

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA 
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE

C1
C2

C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(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 as medidas a serem implementadas pelo governo brasileiro, em consonância com a Política de
Defesa Nacional (PDN).

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

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

Algumas
ideias

C1 Decreto Presidencial de Junho de 2005 aprova a Política de Defesa Nacional.

C2 Crescente projeção brasileira no cenário internacional.

C3
A PDN de 2005 inclui do conceito do segurança conforme os padrões da ONU e da
OEA, a visão de segurança coletiva, cooperativa. 

C4
Estabelece  objetivos  e  diretrizes  para  o  preparo  e  o  emprego  da  capacitação
nacional, com o  envolvimento dos setores militar e civil,  em todas as esferas do
Poder Nacional.

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%)

Ideias

C6
Acelerar a reestruturação do desenvolvimento da indústria brasileira de matéria de
defesa e segurança.

C7
Aumentar o investimento no desenvolvimento de tecnologia espacial, cibernética e
nuclear.

C8 Implementação do reaparelhamento das Forças Armadas.

C9
Conscientizar  todos  os  segmentos  da  sociedade brasileira  de  que  a  defesa  da
Nação é um dever de todos os brasileiros.

C10
Adotar medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa
do  território,  da  soberania  e  dos  interesses  nacionais  contra  ameaças
preponderantemente externas, potenciais ou manifestas.

C11
Aumentar o investimento na proteção da Amazônia brasileira, por constituir-se em  enormes
reservas  de  recursos  naturais  e  imensas  áreas  para  serem  incorporadas  ao  sistema
produtivo, além da possibilidade de se tornar objeto de interesse internacional.

C12
Provocar  avanços  na  tecnologia  da  informação,  na  utilização  de  satélites  e  no
sensoriamento eletrônico.

C13
Garantir a presença do Estado nas regiões distantes dos grande centros urbanos e
a vivificação da faixa de fronteira.

C14
Valorizar a natural vocação marítima brasileira é respaldada pelo seu extenso litoral
e pela importância estratégica que representa o Atlântico Sul.

C15

Proteger a "Amazônia Azul", uma imensa área onde estão as maiores reservas de
petróleo e gás do Brasil, fontes de energia imprescindíveis para o desenvolvimento
do País, além da existência de potencial pesqueiro e da importância do transporte
marítimo de cargas.

C16
Aumentar  o  controle  do  espaço  aéreo  e  a  sua  boa  articulação  com  os  países
vizinhos, assim como o desenvolvimento de nossa capacitação aeroespacial.

C17
Proporcionar  que  o  País  disponha  de  estrutura  ágil,  capaz  de  prevenir  ações
terroristas e de conduzir operações de contraterrorismo.

C18
Garantir recursos suficientes e contínuos que proporcionem condições efetivas de
preparo e emprego das Forças Armadas e demais órgãos envolvidos na Defesa
Nacional, em consonância com a estatura político-estratégica do País.

C19 Implantar o Sistema Nacional de Mobilização e aprimorar a logística militar.

C20
Aperfeiçoar a capacidade de comando e controle e do sistema de inteligência dos
órgãos envolvidos na Defesa Nacional.

C21 Incrementar a interoperabilidade entre as Forças Armadas, ampliando o emprego combinado.

C22
Fortalecer  a  infra-estrutura  de  valor  estratégico  para  a  Defesa  Nacional,
prioritariamente a de transporte, energia e comunicações.

C23
Estimular a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a capacidade de
produção de materiais e serviços de interesse para a defesa.

C24
Intensificar  o intercâmbio das Forças Armadas entre si  e  com as universidades,
instituições de pesquisa e indústrias, nas áreas de interesse de defesa.

C25
Proporcionar condições para que o Brasil  participe ativamente nos processos de
decisão do destino da região Antártica.

C26
Criar condições para que o Brasil  disponha de capacidade de projeção de poder,
visando à eventual participação em operações estabelecidas ou autorizadas pelo
Conselho de Segurança da ONU.

C27
Criar novas parcerias com países que possam contribuir para o desenvolvimento de
tecnologias de interesse da defesa.

C28 Participar de missões de paz e ações humanitárias, de acordo com os interesses
nacionais.
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C29
Participar crescentemente dos processos internacionais relevantes de tomada de
decisão, aprimorando e aumentando a capacidade de negociação do Brasil.

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3

(D) COESÃO

D1
D2
D3
D4

(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


