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PEP/2012 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

   GEOGRAFIA 

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

Analisar  a  atual  situação  do  Mercado  Comum  do  Sul  (MERCOSUL)  nos  campos  político  e
econômico,  destacando a sua importância  para o processo de integração dos países da  América do  Sul  e
concluindo sobre o fortalecimento desse bloco.

  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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
O MERCOSUL teve sua origem em março de 1991, com o Tratado de Assunção, acordo
assinado entre Brasil,  Argentina,  Paraguai e Uruguai.  Atualmente a Venezuela está em
processo de adesão para se tornar Estado membro.

C2
As relações políticas e econômicas entre o Brasil e os parceiros do Mercosul, ao longo dos
anos, mostram avanços , superando conflitos que surgem, seja na esfera econômica ou no
campo político.

C3 O  bloco  segue  o  modelo  de  integração  europeu,  objetivando  uma  integração  de
abrangência econômica, política, social e cultural e seu respectivo fortalecimento.

C4 A otimização das  relações  diplomáticas  tem permitido  iniciativas  de integração viária  e
energética entre os países do Mercosul.

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. Campo político

C6
O MERCOSUL está assentado em alicerces que enquadram as relações entre os Estados
membros  e  representa,  acima de  tudo,  um Acordo  Político,  que  une  vários  países  da
América do Sul.

C7

Os objetivos primordiais  do MERCOSUL são:  eliminação das barreiras tarifárias  e  não-
tarifárias no comércio entre os países membros; adoção de uma Tarifa Externa Comum
(TEC);  coordenação  de  políticas  macroeconômicas;  livre  comércio  de  serviços;  livre
circulação de mão-de-obra; e livre circulação de capitais, enfim, eliminação de barreiras à
integração dos países membros.

C8

Apesar de desentendimentos sobre regras comerciais de setores da economia,  como o
automobilístico, o de tecidos, o de eletrodomésticos e o da área agrícola, um dos grandes
méritos do MERCOSUL tem sido sua capacidade política de buscar soluções negociadas
entre os países membros.

C9

O Mercosul  tem como Estados  Associados:  Bolívia  (1996),  Chile  (1996),  Peru  (2003),
Colômbia  (2004)  e  Equador  (2004).  Estes  países  podem  participar  das  reuniões,  no
entanto, não possuem direito de voto. O principal critério para uma nação associar-se ao
Mercosul é pertencer a Associação Latino Americana de Integração (ALADI).

C10

O Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994, instituiu o Conselho de Mercado
Comum  (CMC),  órgão  supremo  cuja  função  é  a  condução  política  do  processo  de
integração. O CMC é formado pelos Ministros de Relações Exteriores e de Economia dos
estados-partes, que se pronunciam através de decisões.

C11

O Mercosul se enquadra na condição de União Aduaneira, pois, além de reduzir ou eliminar
as tarifas  alfandegárias  entre  os  integrantes,  também regulamenta  o  comércio  com as
nações que não pertencem ao bloco, sendo estabelecidas normas através da TEC (Tarifa
Externa Comum).

C12
Um dos objetivos propostos pelo Tratado de Assunção é que o bloco se torne um Mercado
Comum, proporcionando a livre circulação de capitais,  serviços e pessoas, assim como
ocorre na União Europeia (UE), que é considerado o grupo mais dinâmico do planeta.

C13
Em 06 de dezembro de 2002 foi assinado o Acordo sobre Residência para os Estados do
Mercosul, Bolívia e Chile, concedendo o direito à “residência temporária” de até dois anos
em todos os países do bloco, podendo ser solicitado o direito de residência permanente.

C14
O MERCOSUL desenvolve políticas que objetivam a progressiva eliminação de  obstáculos à livre
movimentação  de  capital  e  trabalho,  bens  e  serviços,  e  dos  povos  da  região  entre  os  Estados
membros, otimizando o processo de desenvolvimento e integração entre os países membros.

Conclusão Parcial
C15 A ser elaborada pelo aluno. Deve ser uma síntese das ideias analisadas.

b. Campo econômico

C16

O  crescimento  econômico  do  MERCOSUL  no  cenário  internacional  tem  provocado
principalmente o desenvolvimento do setor agropecuário dos países membros, o aumento
da  produção  industrial  e  a  atração  de  novos  investimentos,  o  que  tem  fortalecido  as
exportações  e  a  integração  e  estabilidade  econômica  do  bloco.  O  interesse  pelo
crescimento  econômico aproxima os países  membros  e dá forças  ao bloco  no cenário
internacional.

C17
Atualmente, os países do Mercosul juntos concentram uma população estimada  em 311
milhões de habitantes e um PIB (Produto Interno Bruto) de aproximadamente 2 trilhões de
dólares.

C18

Os dados do comércio com os parceiros do bloco mostram um resultado  extremamente
favorável ao Brasil. Em 2008, o superávit brasileiro com os sócios foi de US$ 6,8 bilhões.
Desse total, a Argentina foi responsável por US$ 4,3 bilhões. Entre 2004 e 2008, o saldo
comercial do Brasil praticamente triplicou.

C19 A importância do intercâmbio comercial do Brasil com os sócios para a indústria brasileira
reside  na  composição  das  nossas  exportações.  Essa  composição  evidencia  uma
contribuição  especial  de  produtos  industrializados.  Em  2008,  dos  US$  21,7  bilhões
vendidos pelo Brasil ao Mercosul, os produtos industrializados representaram 95% do total.
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C20

Principais  produtos  da  pauta  de  exportações brasileiras:  veículos  e acessórios  (carros,
caminhões, Peças); máquinas e dispositivos elétricos e mecânicos; produtos químicos; aço,
chapas de aço, ferramentas; produtos minerais (cimento, compostos, sal, enxofre, minérios
em estado bruto); produtos alimentícios, bebidas, cacau; e produtos têxteis.

C21
Principais produtos da pauta de exportações argentinas: máquinas, carros e componentes;
soja e  trigo; carne e outros produtos alimentícios;  aço e dispositivos mecânicos;  frutas,
vinhos; produtos petroquímicos; produtos de couro, peles; e peixe.

C22
Principais  produtos  da  pauta  de  exportações  paraguaias:  algodão;  soja  e  café;  carne;
menta; e tabaco.

C23
Principais  produtos  da  pauta  de  exportações  uruguaias:  trigo,  arroz;  carne  e  produtos
derivados; peixe, laticínios, queijos; produtos têxteis; óleos; comestíveis; cevada; produtos
de couro; e peles.

C24

O MERCOSUL é uma zona de livre comércio entre os países membros, que visa estimular
as trocas comerciais no bloco, por meio da eliminação de taxas e tarifas alfandegárias de
bens e serviços produzidos o âmbito dos seus países membros, facilitando as exportações
e importações no bloco e fortalecendo o relacionamento econômico dos países membros.

Conclusão Parcial
C25 A ser elaborada pelo aluno. Deve ser uma síntese das ideias analisadas.
C26  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C27
O posicionamento favorável  dos governos à criação de uma zona de livre  comércio  na
América do Sul permitiu o surgimento do MERCOSUL, o que tem facilitado as negociações
internacionais (ALCA, OMC, etc) dos países membros.

C28
Em síntese a atual situação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) nos campos político
e econômico revela avanços irrefutáveis para a consolidação do bloco, superando conflitos
que surgem e contribuindo para uma maior integração dos países da América do Sul. 

C29

A valorização da diplomacia, das relações diplomáticas bilaterais, dos acordos e tratados,
com  o  fim  de  promover  o  beneficio  mútuo,  os  direitos  humanos,  a  democracia  a
solidariedade  e  a  igualdade  para  todos  os  estados  membros  tem  contribuído  para  o
fortalecimento do MERCOSUL.

C30
A criação da Universidade do Mercosul, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, vai priorizar  a
união  dos  países  membros  do  bloco  por  meio  da  educação  e  diminuir  as  fragilidades
existentes.

C31

A busca  de  uma harmonização  de  políticas  econômicas,  monetárias,  fiscais,  sociais  e
outras  políticas  setoriais  contribuem para  a  geração  de novos  empregos,  incentivam o
processo de industrialização e diminuem as barreiras que dificultam o fortalecimento do
bloco.

C32

Por fim, o êxito no processo de integração política e econômica dos países membros do
MERCOSUL, aumenta o desenvolvimento econômico desses países e facilita as relações
comerciais  do bloco Sul  Americano com outros blocos  econômicos do mundo,  como o
NAFTA e a União Europeia, promovendo um maior fortalecimento do MERCOSUL.

C33  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
E2
E3
E4
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EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

“O Brasil superou o Reino Unido e ocupa agora o posto de sexta maior economia do mundo, reportou o jornal

britânico de Guardian, citando uma equipe de economistas. A crise bancária de 2008 e a subsequente recessão

deixou  o  Reino  Unido  no  sétimo  lugar  em  2011,  atrás  da  maior  economia  na  América  do  sul,  que  cresceu

rapidamente no rastro das exportações para a China e o extremo oriente (Clarissa Mangueira, Isto é Dinheiro) 

Justifique  a afirmativa  acima,  destacando  a  participação  da indústria  e  do  comércio  na  elevação  da
posição econômica do Brasil em relação ao 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 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
O Brasil ultrapassou recentemente o Reino Unido e ocupa a 6ª posição entre as
maiores economias do mundo.

C2
Atualmente, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, medido por paridade de poder
de compra, é de aproximadamente 2,5 trilhões de dólares (aproximadamente R$
3. 674, 964 trilhões).

C3
O Brasil  consolida  sua condição de grande potência  econômica a medida  que
figura  como  membro  de  diversas  organizações  econômicas  e  financeiras
internacionais como o Mercosul, a UNASUL, os BRIC, o G-20 e a IBAS. 

C4 De acordo com o Fórum Econômico Mundial (FEM), o Brasil foi o país que melhor
desenvolveu  o  quesito  “competitividade”  nos  últimos  cinco  anos,,  superando  a
Rússia  e  fechando  parcialmente  a  diferença  com  a  Índia  e  a  China,  todas
economias do BRIC. 
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C5
A  crise  econômica  de  2008-2011afetou  seriamente  a  União  Européia  e,  por
conseguinte,  influenciou  na queda  de desempenho do Reino  Unido  no  ranking
global dos maiores PIBs em 2011.

C6 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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7

Política econômica:  o Brasil passou, nos últimos dez anos, a acumular superávits
expressivos  no  comércio  e  nas  finanças  internacionais  em  razão  de  cotações
favoráreis e das bem sucedidas políticas  econômicas visando o incremento das
exportações.

C8

Fortalecimento do mercado interno:  segundo dados da Fundação Getulio Vargas
(FGV), o aumento da demanda doméstica (renda) tem sido um grande suporte ao
comércio  interno,  com  o  estímulo  ao  consumo  das  famílias  pela  expansão
moderada do crédito, pela geração de empregos e de renda.

C9

Busca do protagonismo econômico: aumento  da participação do Brasil  na IBAS
(fórum de diálogo Índia, Brasil e Africa do Sul) contribui para a construção de uma
nova arquitetura internacional, unindo voz em temas globais e aprofundando seu
relacionamento mútuo em diferentes áreas da indústria e do comércio.

C10
Vantagens  locacionais  comparativas: grandes  empresas  multinacionais  de
calçados, de eletrônicos e têxteis, são atraídas para o Brasil por fatores como mão-
de-obra mais barata e incentivos fiscais. 

C11

Circulação  econômica:  a  instalação  de  novas  montadoras  de  automóveis  a
exemplo  da  Hyundai,  da  Audi,  da  Renault  e  da  Peugeot  contribui  para  a
dinamização  de  áreas  gerando  ambientes  favoráreis  para  novas  indústrias  e
empreendimentos comerciais.

C12

Novas tecnologias nos setores do gás e do petróleo:  a  posição de liderança do
Brasil  na  tecnologia  de  exploração/produção  offshore  como  no  caso  da  Rede
Galileu,  acelerando  a  produção  integrada  e  agregando  novos  conhecimentos  à
cadeira produtiva do petróleo.

C13

O  fortalecimento  das  relações  bilaterais  na  América  do  Sul: ampliação   da
interdependência  econômica  para  além  do  âmbito  do  Mercosul  dando  novos
passos  na  direção  da  consolidação  da  União  das  Nações  Sul-Americanas
(UNASUL). 

C14
Balança  comercial  favorável: Os  constantes  superávits  da  balança  comercial
brasileira, apesar  do contexto de crise, são o resultado do aumento da corrente de
comércio entre o Brasil e a China e da consolidação brasileira como global trader.

C15

Aumento  das  exportações: segundo  dados  governamentais,  as  exportações
evoluiram  recentemente  dos  73.203  bilhões  para  197.942  bilhões  mantendo-se
como  um  fator  descisivo  para  o  bom  desempenho  do  Brasil  no  cenário
internacional.

C16
Aumento da oferta de empregos: criação de novos postos de trabalho no comércio
e  na  indústria,  principalmente  no  Norte  e  no  Nordeste,  estão  diminuindo  as
preocupantes taxas de informalidade da economia nacional.

C17
A reformulação do sistema de crédito e a instituição do crédito consignado: tais
medidas impulsionaram a disponobilidade de recursos reduzindo os custos  dos
empréstimos para o trabalhador que dipõe de mais renda.

C18
O PAC da Ciência e Tecnologia: estimulou a competitividade a partir do aumento
da participação de pequenas e médias empresas que recebem investimentos em
pesquisa para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior.

C19

A participação brasileira no G-20 financeiro: Esse grupo formado pelas 19 maiores
economias do mundo mais o Brasil atua na cooperação comercial e na consulta
sobre  o  sistema  financeiro  aumentando  o  protagonismo  brasileiro  no  cenário
internacional.

C20
O  crescimento  da  indústria  siderúrgica:  o  aumento  da  produção  de  aço  foi
influenciada  por  políticas  governamentais  favoráveis  e  tem  contribuído
positivamente para suprir a demanda interna e os mercados internacionais.

C21
A participação do Brasil nos BRICS: o crescimento dos quatro países representou
65%  da  expansão  do  PIB  mundial  influenciando  positivamente  o  comércio
brasileiro.

C22 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
E2
E3
E4

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


