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PEP /2013 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

“O Brasil, atualmente, encontra-se no hall de preferidos para a ação de extremistas por ter posição econômica  
cada vez mais privilegiada, pelo fato de sediar grandes eventos esportivos, bem como pela sua exclusão social.”  
(Gabriel Weimann, Professor da Universidade de Haifa – Israel, Setembro 2011)

Analisar  as consequências para o Brasil de eventuais ações terroristas em seu território, nas expressões 
psicossocial e militar.

     1. MÉTODO
PARÂM ETRO 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.

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.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C      on  c  l      u      s  ã      o  
(20% a30%)

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.
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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
O terrorismo é o uso da violência, física ou psicológica, por intermédio de ataques a 
elementos  e/ou  instalações,  de  modo  a  incutir  medo  e/ou  terror  a  parcela  de  uma 
população.

C2 O terrorismo vem se caracterizando como instrumento básico dos conflitos assimétricos 
no século XXI.

C3 No  Conselho  de  Segurança  da  Organização  das  Nações  Unidas,  o  terrorismo  é 
considerado ameaça à paz e a segurança internacionais.

C4
O Brasil, até 2016, sediará grandes eventos internacionais (Copa das Confederações, 
Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas) recebendo 
diversas delegações internacionais, podendo vir a tornar-se alvo de ataques terroristas.

C5
A legislação penal brasileira não tipifica atualmente o crime de terrorismo. Logo, pode-
se dizer que ela apresenta lacunas e necessita, com grande brevidade, ser atualizada.

C6

Fatos recentes mundiais atestam que atos terroristas geram diversos óbices na esfera 
psicossocial de um país alvo de ataques, assim como, da necessidade de emprego da 
expressão militar do Estado.

C7 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%)

Algumas ideias

a.  Consequências na Expressão Psicossocial

C8 Interrupção  de  serviços  básicos  essenciais  à  população  (água,  energia,  serviços 
bancários, dentre outros) por intermédio de recursos cibernéticos.

C9
Grande  impacto  psicológico  para  a  sociedade  face o  modus  operandi  dos ataques 
terroristas visualizarem a surpresa e o cidadão comum como alvo.

C10
Recrudescimento de intrigas e preconceitos religiosos para com a parcela da populaçao 
que adote concepções de vida de cunho radical.

C11
Aumento do sentimento de impunidade por parte dos criminosos caso as legislações 
penais brasileiras prossigam não tipificando o terrorismo. 

C12
Nascimento  do  sentimento  de  repúdio  a  atos  terroristas,  fruto  da  veiculação  de 
atentados na mídia nacional e internacional.

C13
Danos à imagem do Brasil no exterior no caso da ocorrência de atos criminosos durante 
a realização de grandes eventos internacionais, previstos até 2016.

C14
Possibilidade de cooptação de recursos humanos no território brasileiro, que possuam 
algum  tipo  de  interesse  financeiro,  ideológico  ou  religioso  de  fazer  parte  de 
organizações terroristas nacionais ou internacionais.

C15
Dificuldade  do  Governo  Federal  de  obter  apoio  da  opinião  pública  nacional  nos 
momentos  que  for  necessário  restringir  liberdades  individuais  constantes  da 
Constituição Federal.

C16 Valorização  do  tema  Segurança  Nacional  no  âmbito  da  sociedade  brasileira, 
principalmente, no caso de ocorrência de atentados no Brasil.

C17 Recrudescimento de restrições no arcabouço legal que rege a imigração no Brasil.

C18  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C19
Conclui-se parcialmente que o Brasil  vindo a ser alvo de iminentes ações terroristas 
provocará  diversas  e  radicais  mudanças  na  concepção  de  segurança  junto  à  sua 
população.
b.  Consequências na Expressão Militar

C20 Geração do sentimento de impotência dos órgãos de segurança pública.

C21 Agravamento do crime organizado (narcotráfico, contrabando de armas, etc) haja vista 
a histórica ligação, no mundo, destes crimes com os atos terroristas.

C22 Surgimento  de  facções  criminosas  de  alta  complexidade  à  segurança  pública  e  as 
Forças Armadas em território nacional, tais como: FARC, IRA, Al Qaeda e Hezbollah.

C23 Criação  e/ou  aprimoramento  de  departamentos  especializados  no  combate  ao 
terrorismo em instituições federais e estaduais. 

C24 Adoção de ações preventivas  de inteligência nas diversas  esferas  do poder  público 
buscando evitar atentados em território nacional.

C25 Intercâmbio maior dos Órgãos de Segurança Pública Federais e Forças Armadas com 
instituições afins de nações que vivenciam problemas de terrorismo em seus territórios.
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C26 Maior fiscalização de acesso nas fronteiras terrestres, no controle do espaço aéreo e 
nas embarcações que “ancoram” no litoral brasileiro.

C27
Modificação dos Planos de Adestramento dos Órgãos de Segurança Pública federais e 
estaduais, além das Forças Armadas, aprimorando o modus faciendi destas instituições 
no que se refere ao combate do terrorismo.

C28

Surgimento da necessidade de ampliação do poder de polícia atribuído aos Órgãos de 
Segurança Pública e as Forças Armadas, fruto do possível aumento das restrições às 
liberdades individuais.

C29 Necessidade de aumentar  os recursos humanos e materiais  militares nas fronteiras, 
principalmente, junto aos países que possuem células narcoterroristas atuantes.

C30  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C31
Conclui-se parcialmente que as Forças de Segurança Pública e as Forças Armadas 
deverão, no contexto de iminentes ações terroristas, aprimorarem seus adestramentos,, 
meios e ações operacionais.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C32
A atuação  de  células  terroristas  em território  nacional  tende  a  provocar  problemas 
graves dentro do escopo psicossocial e militar brasileiro.

C33 A possibilidade do surgimento de ações narcoterroristas no Brasil  determinarão uma 
mudança no arcabouço jurídico nacional.

C34
No contexto psicossocial, caso a sociedade brasileira desejar não ser alvo de células 
terroristas nacionais  e internacionais, deverá se posicionar de forma a permitir  mais 
restrições às suas próprias liberdades individuais.

C35 Ações terroristas bem sucedidas poderão inserir  na população brasileira  o  medo,  a 
descrença em órgãos de segurança e o descrédito internacional.

C36 As  operações  interagências  deverão  ser  otimizadas  e  aprimoradas  buscando  o 
enfrentamento de possíveis ações terroristas.

C37 Conclui-se que táticas, técnicas e procedimentos de ações preventivas e repressivas, 
ante ações terroristas, deverão ser aprimoradas para fazer face a esta ameaça.

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
E2
E3
E4

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

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O      (Valor 4 ,0)

“A Venezuela foi aceita no Mercosul nesta terça-feira, 31(julho de 2012), tornando-se o quinto país que faz parte do  
bloco.  Desde a sua criação em 1991,  essa foi a primeira mudança.  Há quem critique esse novo acordo e quem  
defenda.  Vantagens  e  desvantagens  estão  sendo  discutidas.”  (Fonte:  PortalSatc.  Disponível  em 
http://www.portalsatc.com/site/interna.php?i_conteudo=11738, acesso em 13 de fevereiro de 2013).

Apresentar razões que justificam a adesão da Venezuela ao Mercosul, na expressão econômica. 

    1. MÉTODO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Identificaçã
o 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%)

Alguma
s ideias

C1
A recente adesão da Venezuela pode trazer algumas vantagens econômicas ao 
Mercado Comum do Sul (Mercosul) considerando as atuais características de seu 
sistema produtivo.

C2
A Venezuela,  oficialmente  República  Bolivariana  da Venezuela,  está  situada  na 
costa norte da América do Sul. O país tem fronteiras com a Guiana a leste, com o 
Brasil ao sul e a Colômbia a oeste. 

C3
O Mercosul em sua formação original era composto por Argentina, Brasil, Uruguai e 
Paraguai.

C4
A Venezuela com os recursos da Faixa do Rio Orinoco é o país com uma das 
maiores reservas comprovadas de petróleo e gás do mundo. 

C5
A entrada da Venezuela  no Mercosul  ocorreu em julho de 2012,  depois  que o 
Paraguai foi suspenso em consequência de processo relâmpago de impeachment 
contra o ex-presidente Fernando Lugo.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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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%)

Algumas
ideias

C7 Consolidação das reservas de petróleo e gás do Mercosul como uma das maiores 
do mundo.

C8 Aumento do mercado consumidor total do Mercosul.
C9 Ampliação das exportações gerais do Mercosul em cerca de 20%. 

C10
Alteração do posicionamento estratégico do Mercosul, que passará a estender-se 
do Caribe até o extremo sul do continente. 

C11 Aumento da produção de alimentos no âmbito do Mercosul.

C12
Favorecimento territorial para a integração sul-americana no campo dos transportes 
e da energia.

C13 A possibilidade de empresas de países do Mercosul  usarem a Venezuela  como 
plataforma logística para exportar para o Caribe e os Estados Unidos. 

C14
Associação,  indiretamente,  com os países  da  Alba (Aliança Bolivariana para  os 
Povos da América).

C15 Aumento  do  dinamismo  econômico  no  Mercosul  através  da  criação  de  novos 
campos e postos de trabalho.

C16 Garantir mais força ao Mercosul em negociações comerciais com a China. 

C17 Aumento da competitividade do Mercosul no mundo globalizado e dominado por 
blocos econômicos regionais. 

C18 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

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


