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PEP/2013 - 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

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

Comparar o atual estágio das relações comerciais do Brasil com a União Europeia e com a Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC), concluindo  sobre as contribuições dessas relações para o desenvolvimento nacional.

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.
M17 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

A União Europeia (UE) é um Bloco Econômico e Político contendo 27 Estados-Membros. O 
Tratado de  Maastricht  estabeleceu  a UE com seu nome atual  em 1993.  A UE opera por 
intermédio de um sistema híbrido de instituições supranacionais independentes e de decisões 
intergovernamentais feitas e negociadas pelos Estados-Membros.

C2

A  Asia  Pacific  Economic  Cooperation (APEC)  é  um bloco  econômico criado em 1993  na 
Conferência de Seattle (Estados Unidos da América). Atualmente, a APEC é composta por 21 
países, dentre os mais importantes integrantes pode-se citar Austrália, Canadá, Chile, China, 
Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Japão, México, Rússia e Peru. 

C3
O Brasil e a União Europeia compartilham uma relação de longa data com base em fortes 
laços culturais e históricos, uma herança comum, que contribui no tempo para reforçar suas 
relações econômicas e políticas.

C4

Quando estiver  em pleno funcionamento,  a  APEC deve alcançar o  status de maior  bloco 
econômico do mundo. De acordo com o estabelecido na reunião de Bogor (Indonésia), em 
1994, foi estabelecida uma zona de livre comércio em 2010 entre os países desenvolvidos. 
Com  relação  aos  países  em  desenvolvimento  e  subdesenvolvidos,  esta  zona  de  livre 
comércio será estabelecida apenas em 2020. 

C5 Seguindo a tendência da globalização, o Brasil relaciona-se comercialmente com diversos 
países e Blocos Econômicos, em especial com a APEC e a UE.

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

(55% a 70%)

Ideias

a. Relação comercial do Brasil com a União Europeia
C7

Fatores de 
Comparação

Volume da balança comercial.
C8 Principais produtos comercializados.
C9 Política externa protecionista.
C10 Relação de PIB.
C11 Mercado Consumidor.
C12 Acordos de Livre Comércio.
C13 Câmbio.
C14 Complementariedade de produtos comercializados.
C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C16 Síntese das ideias analisadas

b. Relação comercial do Brasil com a APEC
C17

Fatores de 
Comparação

Volume da balança comercial.
C18 Principais produtos  comercializados.
C19 Política externa protecionista.
C20 Relação de PIB.
C21 Mercado Consumidor.
C22 Acordos de Livre Comércio.
C23 Câmbio.
C24 Complementariedade de produtos comercializados.
C25 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial
C26 Síntese das ideias analisadas.

c.  Comparação  entre  as  relações  comerciais  do  Brasi l  com  a  UE  e  as 
relações comerciais do Brasil com a APEC

C27 Comparação  do  volume  da  balança  comercial  do  Brasil  com  os  dois  blocos 
econômicos.

C28
Comparação dos principais produtos comercializados entre o Brasil e os dois blocos 
econômicos .

C29
Comparação da política externa protecionista adotada entre o Brasil e os dois blocos 
econômicos .

C30 Comparação do PIB do Brasil com os PIB da UE e da APEC.

C31
Comparação  do  potencial  mercado  consumidor  brasileiro  com  o  dos  mercados 
consumidores da UE e da APEC.

C32
Comparação  dos  acordos  de  livre  comércio  entre  o  Brasil  e  os  dois  blocos 
econômicos.

C33 Comparação do Câmbio adotado no Brasil  com o implementado nos dois  blocos 
econômicos.
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C34 Comparação da complementariedade de produtos comercializados entre o Brasil e 
os dois blocos econômicos.

C35 Síntese das ideias analisadas
Conclusão Parcial

C36 Síntese das comparações

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o  

(20% a 30%)
Ideias

C37 Novo enfoque da ideia central

C38 Síntese das conclusões parciais

C39 Atendimento à imposição do enunciado

C40 Elaboração do parágrafo conclusivo

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

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2  a   QUESTÃO   (Valor 4,0)

Caracterizar o aumento do preço das commodities agrícolas no cenário internacional, destacando  sua oferta 
no mercado interno em face do atual ritmo de crescimento da população brasileira.
     
 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 

caracterização  das ideias 
ou somente 

caracterização). 

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

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.
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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
Caracterização  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  próxima  década,  segundo  estudo  realizado  Agência  das  Nações  Unidas  para 
Agricultura e Alimentação (FAO), será um período de alta das commodities agrícolas no 
mercado internacional com reflexos no padrão de vida da população brasileira.

C2

A evolução dos preços dos gêneros agrícolas no Brasil, ao longo dos últimos dez anos, 
foi  influenciada  pela  aceleração  da  atividade  econômica,  com ênfase  no  impacto  do 
crescimento  da  renda  nos  mercados  emergentes,  sobretudo  nos  asiáticos,  onde  o 
aumento da demanda por produtos primários evidenciou modelo de crescimento intensivo 
em commodities básicas.

C3

De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU),  a população 
brasileira atingiu, recentemente, 200 milhões de habitantes  o que  reacende o debate 
sobre a oferta de alimentos e o ritmo de crescimento populacional, um problema que  
sempre afligiu a humanidade.

C4

O  reverendo  britânico  Thomas  Malthus  (1766-1834)  previu,  em  1798,  um  desfecho 
catastrófico  para  a  humanidade  caso  a  aumento  rápido  da  população  mundial 
continuasse a crescer em progressão geométrica e a oferta de alimentos em progressão 
aritmética.

C5

A primarização das exportações brasileiras é o resultado não só de um bom desempenho 
das  commodities no mercado internacional como também reflexo da relativa perda de 
competitividade   no  comércio  e  na  industria.  Isso  quer  dizer  que  o  “boom”  das 
commodities compensou a perda de competitividade de outros setores. 

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 A relação entre novas tecnologias e o crescimento da produção agrícola no Brasil 
visando satisfazer as crescentes necessidades humanas de alimento.

C8 O papel dos atuais estímulos governamentais na produção de biocombustíveis (o 
etanol e o biodiesel). 

C9 O impacto da diminuição da área plantada de soja nos EUA sobre os preços desse 
produto no mercado internacional. 

C10 O papel da especulação financeira sobre o preço das commodities.

C11 A influência  do enfraquecimento  do  dólar, moeda na qual  as  commodities são 
cotadas e comercializadas, sobre o preço dos produtos agrícolas.

C12
A relação entre as fortes secas no meio-oeste americano e a variação dos preços 
dos derivados de milho no mercado internacional.

C13 O aumento da produção de etanol e a substituição das culturas de subsistência  no 
Brasil.

C14
A relação entre o crescimento acelerado da população dos países emergentes (Brasil, 
China e Índia) e os desequilíbrios entre a oferta e a demanda por alimentos.

C15 A degradação dos solos   e a diminuição de áreas agriculturáveis no Brasil e no 
mundo, contribuindo para a diminuição da oferta de alimentos.

C16
A escassez de água e a produtividade das lavouras a fim de atender o aumento da 
procura por parte da crescente população. 

C17 A relação entre a demanda por alimentos e o crescimento demográfico e da renda 
das famílias no Brasil.

C18 A alta do preço dos alimentos e das bebidas e o aumento da inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES G ERAIS

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


