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PEP /2013 - 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

Estudar  a atual  situação da exploração do  petróleo e da  água em âmbito mundial,  concluindo  sobre 
eventuais conflitos internacionais relacionados ao controle desses recursos estratégicos.

   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.

PARÂM ETRO 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.

PARÂM ETRO 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)



2

   2  .         C  O      N  H      E  C      IM  E  N      T  O      
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

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

Algumas ideias

C1
Os conflitos relacionados à exploração do petróleo e ao problema da escassez de água 
doce já são uma realidade em vários locais do planeta e contribuem para o aumento da 
instabilidade entre países.

C2 Atualmente, a posse de recursos naturais como a água e o petróleo torna tais recursos 
cada vez mais estratégicos para o desenvolvimento das nações.

C3
Os Estados Unidos da América, Rússia, Irã, Arábia Saudita, Venezuela, Kwait, Líbia, 
Iraque,  Nigéria, Canadá, Cazaquistão,  China  e  Emirados  Árabes  Unidos  são 
considerados os maiores produtores mundiais de petróleo.

C4 A expressão geopolítica da água designa as rivalidades políticas sobre a repartição e a 
exploração dos recursos hídricos.

C5
A dependência por água é um índice que permite avaliar a parcela de água renovável 
de um país vinda de fora de seu território. Os países a jusante, normalmente, têm maior 
dependência por água que os países localizados a montante dos cursos dos rios.

C6

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, firmada em Montego Bay, 
nas Bahamas,  em 1982,  definiu a  divisão geopolítica das  águas oceânicas em mar 
territorial, mar contíguo e zona econômica exclusiva. 

PARÂM ETRO 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.  Exploração do Petróleo em âmbito mundial

C7 O crescimento das reservas provadas por produção R/P (reservas/produção) mundiais 
devido aos novos projetos viáveis de extração de petróleo off-shore em todo o mundo.

C8
A oposição de grupos indígenas ao governo equatoriano contrários a exploração de 
petróleo no sudeste da Amazônia equatoriana.

C9
O interesse de países como EUA, Suécia, Rússia e da China nas reservas de petróleo e 
gás no planeta localizadas no Ártico.

C10
O intenso desenvolvimento  tecnológico associado ao segmento offshore  permitindo 
uma a redução de custos na exploração e produção.

C11
A instabilidade interna em países como a Nigéria que o maior produtor e exportador de 
petróleo da África e o oitavo maior produtor mundial.

C12
A  divergência  entre  a  Grã-Bretanha  e  a  Argentina   a  respeito  dos  atuais  projetos 
britânicos de prospecção e exploração de petróleo nas Malvinas.

C13
A  exploração  na  área  do  Pré-sal  transformando  o  Brasil  em  um  dos  dez  maiores 
produtores de petróleo do mundo.

C14 A concentração  do maior número de poços de petróleo no Oriente Médio. 
C15  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16
Conclui-se parcialmente que fatores como o crescimento das reservas de petróleo e o 
desenvolvimento tecnológico ainda convivem com a instabilidade interna e o conflito de 
interesses entre nações localizadas nos mais diversos continentes. 
b.  Exploração da água em âmbito mundial

C17
O risco de escassez  de água no  mundo  contemporâneo  devido a  fatores  como  o 
aumento do consumo de recursos hídricos pelo setor agrícola.

C18
A luta por recursos hídricos existentes na Cisjordânia, região localizada junto ao baixo 
vale do rio Jordão, como um fator da polêmica “Questão Palestina” .

C19
As desavenças entre a a Síria, o Iraque e a Turquia no que diz respeito à utilização das 
águas dos rios Tigre e Eufrates.

C20 A  importância  dos  oceanos  como  grandes  corredores  do  intercâmbio  global  de 
mercadorias.

C21 A posição estratégica do Planalto do Tibete  como uma “caixa d’água”  dos rios que 
drenam  territórios na China, na Índia e no o Sudeste Asiático.

C22 O Brasil como detentor de um dos maiores estoques de recursos hídricos do mundo.

C23 A  existência  de  inúmeros  recursos  minerais,  como  ouro,  níquel,  magnésio  e 
hidrocarbonetos nos oceanos e mares.

C24 O  surgimento  de  conflitos  pela  partilha  de  bacias  hidrográficas  consideradas 
internacionais. 

C25 O questão das águas como um problema global  e não apenas individual dos Estados 
nacionais soberanos.

C26
O fato de 1/5 da humanidade não ter acesso a água de boa qualidade para o consumo 
e  da   metade  dos  habitantes  do  planeta  não  tem  uma  rede  de  abastecimento 
satisfatória.

C27  Outras ideias julgadas pertinentes.
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Conclusão Parcial

C28
Conclui-se parcialmente que fatos como  a existência de situações hidroconflitivas no Oriente 
Médio e na Ásia, o aumento do risco de escassez de água, além da importância econômica 
dos oceanos fazem da chamada questão das águas um problema de escala global.

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Algumas ideias

C29
A distribuição irregular do petróleo e da água em âmbito mundial desencadeia conflitos 
em praticamente todos os continentes.

C30
o  crescimento  das  reservas  brasileiras  e  mundiais  associado  ao  desenvolvimento 
tecnológico tendem a aumentar a oferta de petróleo, mas não elimina os conflitos de 
interesses pela posse do chamado “ouro negro”. 

C31
As situações hidroconflitivas entre países, o aumento do risco de escassez de água, a 
importância econômica dos oceanos por causa dos recursos e do comércio fazem da 
questão das águas um problema de escala global.

C32
A água é um recurso que se transformou em uma questão estratégica para Estados e 
grupos transnacionais, em função de sua importância para vida e para a economia em 
todo mundo. 

C33
O  planejamento  estratégico  mundial,  apesar  do  relativo  aumento  da  oferta  dessa 
commoditie, deve atentar para o fato do petróleo é um recurso não renovável afim de 
evitar novos conflitos pela posse desse bem. 

C34
Observa-se a tendência de aumento das situações hidroconflitivas ao longo do século 
XXI, devido a situações de escassez de água em praticamente todos os continentes.

C35  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)

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

     Apresentar  a situação da indústria naval brasileira, quanto às expressões econômica e psicossocial, a partir do Governo Lula.

   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.
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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%)

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 indústria naval brasileira é uma das mais antigas existentes no país, vinda desde 
a época colonial. 

C2
A partir de 1979, deu-se início a uma grave crise na indústria naval, persistindo até 
pouco tempo atrás, quando novos investimentos vislumbram o início de um novo 
ciclo de crescimento. 

C3 A Indústria naval é a atividade envolvida na fabricação de embarcações e veículos 
de transporte aquático em geral, tais como: barcos, submarinos, lanchas e navios.

C4
Plataformas,  sondas,  petroleiros  e  embarcações  de  apoio,  em  encomendas 
bilionárias  da  Petrobrás  podem  fazer  do  Brasil  um  oásis  de  investimentos  nos 
próximos anos. 

C5
De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq),  o Brasil 
possui atualmente a quarta maior frota naval do mundo e é o terceiro mercado em 
produção.

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
Programa de Modernização e Expansão da Frota (Prome f) - O Promef, lançado 
em  2004  pela  Transpetro,  subsidiária  da  Petrobras,  está  sendo  o  grande 
responsável pela revitalização da indústria naval brasileira.

C8 Otimização  dos  índices  econômicos  industriais  -  A  demanda  reprimida  por 
meios navais tende a provocar grande expansão da construção naval do país.

C9
Renovação da frota naval mercante brasileira  -  A idade da frota brasileira de 
navios  petroleiros,  em média acima dos 20 (vinte)  anos,  induz a renovação das 
embarcações.

C10  Cooperação  militar  na  área  de  submarinos  -  A  cooperação  na  área  de 
submarinos estimulará a indústria brasileira de defesa.

C11
Projeto de reaparelhamento das Forças Armadas Brasi leiras - o Brasil tem um 
programa ,  estimado  em  pelo  menos  R$  200  bilhões,  de  reaparelhamento  das 
Forças Armadas nos próximos 20 anos. 

C12
Crédito e financiamento ofertado pelo Plano de Acel eração do Crescimento 
(PAC) -  Com o PAC, o Governo Federal busca consolidar a retomada da indústria 
naval, com o financiamento de estaleiros e embarcações nacionais. 

C13
Oportunidades advindas da exploração marítima de pe tróleo e gás  -  a Antaq 
estima demanda para mil embarcações até 2020. Necessidade, principalmente para 
atender a exploração marítima de petróleo e gás

C14 Recrudescimento de investimentos estrangeiros – Aumento de investimentos no 
país advindos da divulgação pela Petrobras no mercado internacional, em especial 
no Continente Europeu do potencial do segmento de navipeças.
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C15
Concorrência  com fabricantes  estrangeiros  –  No que  tange  às  embarcações 
militares,  os  franceses  desejam  negociar  com  o  Brasil  porta-aviões,  navios  de 
superfície, vigilância e controle marítimo. 

C16

Oportunidade na nacionalização de navios mercantes – Os navios mercantes, 
de  rotas  comerciais  internacionais,  em  sua  grande  maioria,  possuem  bandeiras 
estrangeiras.  A  nacionalização  destes  meios  é  projetada  pela  indústria  naval 
brasileira.

C17
Carência  de  profissionais  especializados  –  Os  investimentos  executados  na 
indústria  naval  nacional  tendem  a  abrir  vagas  no  mercado  de  trabalho,  a  curto 
prazo.

C18
Ampliação  do ensino profissionalizante  no país  -  A OSX, empresa do grupo 
EBX, que atua no segmento naval e offshore, prevê disponibilizar 14 mil vagas até o 
final de 2015.

C19
Aumento  de  vagas  no  mercado  de  trabalho  –  Atualmente,  os  estaleiros 
empregam cerca de 60 mil pessoas de forma direta, podendo vir a ultrapassar 100 
mil até 2015, em razão, principalmente, da construção de mais estaleiros. 

C20
Diminuição  dos  desequilíbrios  regionais  –  A  revitalização  da  indústria  naval 
brasileira acarretará, em especial nos estaleiros fora do eixo da Região Sudeste, 
novas oportunidades e fontes de renda adicionais à população local.

C21 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 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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


