
1

PEP/2012 – 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 GEOGRAFIA 

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

          Analisar o emprego de usinas nucleares na Europa para a produção de energia elétrica, nos campos político e
econômico, concluindo sobre as consequências para o meio ambiente, de um possível acidente nuclear.

  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  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 Análise 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

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13

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.
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

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

C1
Energia nuclear é a energia liberada quando ocorre a fissão dos átomos. Num reator nuclear
ocorre em uma sequência multiplicadora conhecida como "reação em cadeia".  Uma das
principais utilizações da energia nuclear é a geração de energia elétrica. 

C2

Países europeus são os que mais utilizam energia nuclear. Nos países Europeus cerca de
35% da eletricidade gerada provem de centrais nucleares. Sendo a França o País  com
maior produção, cerca de 78,5% seguido da Lituânia com 70%.A França é o país com mais
centrais nucleares em operação, 59, seguido da Rússia com 36. 

C3
Embora não produza  poluentes,  a  quantidade  de  lixo  nuclear  é  um ponto  negativo.  As
possibilidades de um acidente nuclear são pequenas, mas quando ocorre um acidente, as
consequências costumam ser muito graves e representam um grande perigo. 

C4
As  usinas  permitem,  entre  outros  benefícios,  a  diversificação  da  Matriz  Energética  e  a
promoção  do  desenvolvimento  econômico.  A  instalação  de  usinas  nucleares  envolve
discussões acerca dos benefícios e malefícios de um possível acidente nuclear. 

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.  C      ampos político      

C6 A instalação e funcionamento de usinas nucleares depende de decisão no nível  político.
Legislações referentes ao tema devem ser discutidas e aprovadas pelo poder político.

C7 Os  governos  decidem  pela  instalação  de  usinas  nucleares  normalmente  devido  à
necessidade de maior oferta de energia elétrica.

C8 Europa e Estados Unidos são os maiores produtores de energia nuclear.

C9
A questão da instalação das usinas nucleares na Europa divide opiniões. De modo geral,
varia entre a fé cega dos franceses, a renúncia dos austríacos, a desconfiança dos alemães
e a cautela dos italianos.

C10
Com 58 reatores, a França, que é a segunda maior potência atômica do mundo depois dos
Estados Unidos, pode se orgulhar de ser a campeã mundial da dependência atômica. 78%
da eletricidade do país é produzida pela energia nuclear, contra 20% para os americanos. 

C11

Na Itália, o átomo voltou a tona em 2008, graças a uma nova estratégia energética adotada
pelo governo. As quatro usinas construídas na península entre 1958 e 1970 haviam sido
desativadas depois de três plebiscitos antinucleares. Em 8 de novembro de 1987, um ano e
meio depois do acidente Chernobyl, os italianos eram 80% a votar contra a energia atômica. 

C12
Há seis centrais nucleares em funcionamento na Espanha (dados de 2011). Duas dessas
centrais têm dois reatores cada uma, portanto, no total existem oito reatores nucleares ativos
na Espanha. 

C13
Em 2011, a União Europeia (UE) decidiu submeter as 143 usinas nucleares da Europa a
novos testes de resistência. Esta proposta foi feita pela Áustria, um país antinuclear em que
a Constituição proíbe a construção de usinas nucleares em seu território. 

C14
Em 2011, em Bruxelas, os 27 ministros da Energia da União Europeia tentaram tirar as
primeiras lições da catástrofe de Fukushima. O objetivo agora é testar a resistência do barril
de pólvora radioativa europeu, formado de nada menos do que 143 reatores nucleares.

C15

Em 2011, o comissário de Energia da União Europeia, qualificou o ocorrido no Japão como
um “apocalipse” e anunciou que se realizariam testes de resistência voluntários entre as
usinas nucleares da comunidade. Seriam adotadas medidas que aumentem os cuidados a
fim de evitar que se repita uma situação como a vivida no Japão. 

C16 Em 2011, o governo da Alemanha anunciou acordo para o fechamento de todas as usinas
nucleares do país até 2022. 

Conclusão Parcial

C17 A conclusão parcial deve ser uma síntese das ideias do campo político (a ser elaborada
individualmente).

b.  C      ampos econômico      

C18
Uma das grandes razões para a instalação e funcionamento das usinas nucleares em um determinado
país é a necessidade de energia elétrica para o crescimento econômico do país.

C19 O custo da instalação e operação de uma usina nuclear costuma ser elevado, onerando as
finanças públicas de um país.

C20
No final do ano de 2007 haviam cerca de 197 centrais nucleares em operação na Europa
com  uma  capacidade  de  169,842  MW.  Em  seis  países  ainda  se  encontravam  em
construção cerca de 13 centrais nucleares com uma capacidade prevista de 11,591 MW. 

C21 A energia elétrica necessária ao desenvolvimento das indústrias de um país podem
justificar os elevados custos da construção de usinas nucleares.
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C22 A auto  suficiência  de  combustível  e  domínio  do ciclo  nuclear  diminui  os  custos  para o
funcionamento das usinas nucleares.

C23 De modo geral, o custo do combustível nuclear é inferior aos das demais fontes de energia.

C24
A energia nuclear pode ser um reforço na matriz energética de um país, para evitar futuros
racionamentos.

C25 A construção de usinas nucleares pode ser fundamental para a independência energética de
um país.

C26 Com a energia  elétrica produzida pelas usinas nucleares, o país cresce, a economia se
fortalece e dá-se a ampliação dos postos de trabalho.

C27 Em que pese a instalação de usinas nucleares exigir elevados custos de investimentos, os
mesmos podem ser racionalizados com o desenvolvimento de novas tecnologias.

C28
Os custos de um possível acidente nuclear podem ser muito elevados, maiores do que os
benefícios das usinas, desestimulando a instalação das mesmas.

C29 A  política  econômica  de  um  país  está  intimamente  relacionada  com  a  construção  e
manutenção das usinas nucleares, devido aos elevados investimentos necessários. 

Conclusão Parcial

C30
A conclusão parcial deve ser uma síntese das ideias do campo econômico (a ser elaborada
individualmente).

C31  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C32
As usinas nucleares na Europa, apesar de muito utilizadas, estão com o seu funcionamento
comprometido, fruto de reuniões de autoridades governamentais,  motivados pelos recentes
acidentes nucleares com repercussões terríveis para a população e meio ambiente.

C33 Em síntese … (a ser elaborada pelo aluno, em função das suas CP)

C34

As consequências  de  um acidente  em uma usina  nuclear  são  gravíssimos  para o  meio
ambiente  e  para  as  pessoas.  Infelizmente,  as  autoridades  sempre  tentam  minimizar  a
gravidade da situação, a não ser que o acidente seja de fato muito grave, como foi o da usina
de Three Mile Island nos Estados Unidos em 1979 , o da usina de Chernobyl, na Rússia, em
1986 e a de Fukushima no Japão, em 2011.

C35

No dia 11 de março de 2011 a terra tremeu no nordeste do Japão. O tsunami decorrente
varreu as costas das ilhas japonesas e desencadeou um desastre nuclear. Os núcleos de
três reatores da usina Fukushima Daiichi  se derreteram. Era a pior catástrofe  do gênero
desde  Chernobyl,  em  1986.  Alemanha  foi  palco  de  grandes  protestos  contra  a  energia
nuclear. 

C36

Os  acidentes  em  usinas  nucleares,  como  o  ocorrido  em  Fukushima,  provocam  a
contaminação  dos  solos,  das  águas  (rios  e  manaciais),  além  de  espalhar  morte  entre
pessoas  e  animais,  causando  apreensão  no  mundo  todo  e  atraindo  a  atenção  dos
ambietanlistas para o fechamento dessas usinas.

C37

Apesar de a Europa ser o continente com maior utilização de energia nuclear para produção de
eletricidade, os recentes acidentes em usinas nucleares tem desestimulado a expansão desse
tipo de usina. A Alemanha já definiu a data para deixar de usá-la e outros países europeus são
contrários à sua utilização. Tudo porque as consequências de um possível acidente, pela sua
gravidade e desumanidade, causam grande comoção mundial.

C38  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.
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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)

  “De inferno Verde, a Amazônia transformou-se no Eldorado (...) Urge pois a geoestratégia de integração da Amazônia ao processo

evolutivo do País, numa ocupação efetiva, ordenada, adequada e inteligente, fugindo sempre do comportamento invariável e monolítico
que nos faça incorrer no erro de destruir primeiro para construir depois”. 

                                      Fonte: Profª Therezinha de Castro (1930-2000).

           Justificar a importância estratégica da Amazônia, tendo em vista a atual projeção do Brasil no cenário internacional.
 
  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

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

Algumas
ideias

C1
A  Amazônia é um exemplo vivo de novas e antigas disputas geopolíticas,   pois nela se
encontram diversos recursos estratégicos cujo  controle  constitui  um desafio  para o Brasil
projetar poder  no atual cenário internacional.

C2

A Amazônia é uma região na América do Sul, definida pela bacia do rio Amazonas e coberta
em grande parte por floresta tropical (também chamada de Floresta Equatorial da Amazônia
ou Hiléia Amazônica).

C3
O Brasil ultrapassou o Reino Unido e projeta-se como a 6ª maior economia do mundo, de
acordo com dados do Centro de  Economia e Pesquisa de Negócios (CEBR, em inglês),
consultoria responsável pelos resultados. 

C4
A Região Amazônica possui  uma das mais vastas províncias mineralógicas planetária,  na
qual ocorrem, entre outras, abundantes jazidas de ouro, cassiterita e de minérios estratégicos
de terceira geração, como o urânio, o titânio, o nióbio, etc.

C5

A Amazônia possui recursos naturais para serem pesquisados e um enorme conhecimento de
povos  tradicionais  sobre  a  sua  utilização,  mas  as  instituições  de  pesquisa  locais  ainda
carecem de recursos, infra estrutura e capacitação de recursos humanos.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO

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

Algumas
ideias

C7

Presença de água doce: a  Amazônia possui aproximadamente 1/5 das reservas mundiais de
água doce (dentre os 30 maiores rios da terra, 15 localizam-se na região) o que a torna um
espaço fundamental para os interesses nacionais.

C8

A região do planeta com a maior diversidade biológica:A região do planeta com a maior diversidade biológica: possui cerca de   possui cerca de  1/3 das reservas/3 das reservas
mundiais de florestas latifoliadas, com cerca de 60 000 espécies de plantas, 300 espécies demundiais de florestas latifoliadas, com cerca de 60 000 espécies de plantas, 300 espécies de
mamíferos, 2,5 milhões de espécies de insetos e  2 000 espécies de peixes o que coloca amamíferos, 2,5 milhões de espécies de insetos e  2 000 espécies de peixes o que coloca a
região como estratégica no tocante à pesquisa em biotecnologia e química fina.região como estratégica no tocante à pesquisa em biotecnologia e química fina.

C9

A terceira maior reserva de Minério de Manganês: O Brasil é superado apenas pela Rússia e pelo Gabão
(África), com grandes ocorrências no Pará (Carajás) e no Amapá. Trata-se de um mineral estratégico
para o desenvolvimento nacional pois é amplamente utilizado na fabricação do aço. 

C10
Grande presença de Nióbio: o Brasil detém 98% das reservas mundiais exploráveis de nióbio
no mundo, e mais de 90% do total do minério presente no Planeta Terra. Desse total, 12%
encontra-se em São Gabriel da Cachoeira(AM).

C11 1/6  das  reservas  mundiais  de  bauxita: principais  reservas  estão  no  médio  vale  do  rio
Amazonas e no Trombetas. Trata-se de um minério essencial para a produção de alumínio.

C12
Um dos cinco maiores produtores mundiais cassiterita (estanho): o estado de Rondônia e a
bacia dos Tapajós são responsáveis por 50% da produção de minério de estanho brasileiro.

C13

Grandes estoques de biomassa: existência na Amazônia de diversas matérias-primas como
resíduos de madeira e alguns tipos de plantas fundamentais para a geração de energia.
Contudo ou seu uso, como no caso do carvão vegetal, precisa ser feito dentro das corretas
técnicas de manejo ambiental previstas em lei e pela Constituição Federal de 1988.

C14
Presença de novas matérias-primas industriais: são óleos como o de cupuaçu, castanha do
pará, andiroba, buriti, pequi, maracujá, açaí, murumuru e outros com grande aplicação para
as indústrias cosmética, fitoterápica e nutracêutica.

C15 Integração  econômica  sul-americana:  a  Amazônia  é  um  espaço  privilegiado  para  a
integração econômica e logística do Pacto Andino com o Mercosul.

C16
Fortalecimento do chamado “Eixo do Amazonas”  (Colômbia, Peru, Equador, Brasil):   criação de uma
rede eficiente de transportes entre a Bacia Amazônica e o litoral do Pacífico, com vista ao favorecimento
das exportações para o mercado asiático e a costa oeste dos Estados Unidos.

C17
Aumento do potencial hidrelétrico brasileiro: a Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do
mundo o que a torna estratégica para o aumento da oferta de energia para o Brasil, a partir
da construção de novas usina hidrelétricas prevista pelo governo.

C18
A expansão da fronteira agrícola nacional: a incorporação de áreas no sul do Amazonas pelo
Complexo  Agroindustrial  (CAI)  da  soja,  apesar  do   impacto  sobre  o   meio  ambiente,
aumentou a produção nacional de commodities favorecendo a balança comercial.

C19
Presença de Tório e Urânio: o volume de torianita, segundo estimativas da INB (Indústrias
Nucleares do Brasil) – empresa vinculada ao ministério da ciência e tecnologia – indicam
que o Amapá tem uma das principais fontes desses minérios  radioativos no mundo. 

C20
Atuação de ONG: atuam na defesa do meio ambiente e dos direitos indígenas na Amazônia,
mas muitas também podem estar relacionadas ao tráfico de drogas, de armas e de pessoas,
à lavagem de dinheiro e até à espionagem na região.

C21
A questão da biopirataria: o contrabando de diversas formas de vida da flora e da fauna
amazônicas  e  sua  posterior  patenteação,  além  da  apropriação  e  monopolização  dos
conhecimentos das populações tradicionais no que se refere ao uso dos recursos naturais. 

C22 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.
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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


