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PEP /2013 - 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

 

GEOGRAFIA

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

Analisar a  atual  constituição  da  matriz  energética  brasileira,  nas  fontes  renováveis  e  não-renováveis, 
concluindo sobre as perspectivas de evolução da oferta interna de energia do País. 

    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.

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.

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

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

Algumas ideias

C1
A matriz energética brasileira é reunião de fontes de energia renováveis e não-
renováveis existentes no País.  

C2
O atual aumento da demanda de energia no Brasil requer correto planejamento 
da alocação dos recursos energéticos a fim de atender as necessidades impostas 
pelo crescimento urbano e a produção de bens e serviços.

C3 A energia  renovável  é aquela provida  de  fontes  capazes  de se regenerar  por 
meios naturais, portanto, são consideradas inesgotáveis. 

C4 A energia não-renovável  é aquela que quando utilizada, não pode ser reposta 
pela ação humana ou pela natureza, a um prazo útil. 

C5 De acordo com o IBGE,  46,4 % da matriz energética do Brasil é composta por 
fontes renováveis. A média mundial é de 13%.

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  
(55% a 70%)

Algumas ideias

a.  Fontes renováveis

C7 Energia solar,  recurso de muito potencial no Brasil, é gerada por meio de células 
fotovoltaicas que convertem diretamente os raios do sol em energia elétrica.

C8
Energia  dos  ventos  ou  eólica é  a  energia  gerada  através  da  força  do  vento 
captado por aerogeradores. 

C9
A  energia  hidrelétrica é  gerada  pela energia  potencial  gravitacional  da  água 
contida numa represa elevada. 

C10
A geotérmica é a energia gerada pelo calor interno da terra e aumenta de acordo 
com a profundidade. 

C11
A maremotriz  utiliza-se da energia  potencial  gerada pelas  diferenças  entre  as 
marés alta e baixa. 

C12
A fonte conhecida como biomassa utiliza matéria de origem vegetal para produzir 
energia  (bagaço  de  cana-de-açúcar,  álcool,  madeira,  palha  de  arroz,  óleos 
vegetais etc) sendo bastante abundante em nosso país. 

C13
Energia do  hidrogênio é a que se obtém da combinação do hidrogênio com o 
oxigênio  produzindo vapor  de  água e  libertando energia  que é  convertida  em 
eletricidade. 

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C15
Conclui-se  parcialmente  que  o  Brasil  é  rico  em  recursos  energéticos  renováveis, 
principalmente  de  origem  hidráulica,  mas  necessita  investir  mais  para  suprir  o 
aumento demanda interna por energia.  
b.  Fontes não-renováveis

C16
O urânio é extraído do solo e, em seguida, submetido a um processo industrial 
que gera um sal de cor amarela (yellow cake), ou concentrado de urânio. 

C17
A hulha  é  uma variedade  do  carvão  mineral  que  apresenta  um  dos  maiores 
índices de carbono em sua composição. 

C18
O  petróleo  é  um  hidrocarboneto  formado  pela  decomposição  anaeróbica  de 
matérias orgânicas em ambiente marinho,  tem sua oferta aumentada por causa 
das atuais descobertas no pré-sal. 

C19 O xisto betuminoso, cujo óleo refinado é idêntico ao petróleo de poço, é obtido a 
partir do betume existente em rochas sedimentares. 

C20 O gás  natural  ocorre  ocupando,  normalmente,  a  parte  superior  dos  depósitos 
petrolíferos, também com grandes potenciais de oferta devido ao pré-sal.

C21
A turfa é um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, encontrado 
em camadas, geralmente em regiões pantanosas e também sob montanhas (turfa 
de altitude). 

C22 O tório é mais abundante no Brasil do que o urânio, sendo encontrado em rochas 
e solos especiais chamados “terras raras”.
Conclusão Parcial

C23
 Conclui-se parcialmente que, a exceção do petróleo e dos minerais radioativos, o Brasil é 
relativamente  pobre  em recursos  energéticos  não-renováveis  que,  de  um modo geral, 
ainda são insuficientes para suprir o aumento demanda interna por energia.  

C24  Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Algumas ideias

C25
Novo enfoque para a  composição da matriz energética no Brasil  e as perspectivas 
para oferta interna de energia. 

C26
Síntese  da  conclusões  parciais  enfocando  o  estado  da  exploração  das  reservas 
renováveis e não-renováveis no Brasil.

C27
O aumento da demanda interna por energia exige investimentos públicos e privados 
em  tecnologia  e  infraestrutura  para  setor  energético  de  forma  a  atender  às 
necessidades atuais e futuras da sociedade brasileira.

C28
A diversificação da matriz energética na direção da valorização das fontes renováveis 
é uma tendência brasileira,  bem como o aumento da oferta de petróleo e derivados 
devido às descobertas do pré-sal.

C29
O crescimento populacional, o aumento do consumo de produtos industrializados e a 
expansão de  áreas  urbanas  e  agrícolas  determinam a expansão  do  atual  parque 
gerador de energia.

C30  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)

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

Caracterizar  os possíveis impactos sobre a economia da Região Nordeste do Brasil, decorrentes da conclusão 
das obras de Transposição do rio São Francisco.

   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
O projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do nordeste 
setentrional brasileiro é um empreendimento do governo federal, gerenciado pelo 
Ministério da Integração Nacional.

C2
A transposição do Rio São Francisco tem por  objetivo  irrigar  a região  nordeste 
brasileira, em particular, a semi-árida dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Pernambuco , tendo custo estimado de R$ 8,5 bilhões.

C3
A  transposição  do  Rio  São  Francisco  é  idealizada  desde  o  Brasil  Império. 
Entretanto,  apenas  no  início  do  século  XXI  ocorreu  o  início  das  obras  tendo  a 
participação direta do Exército Brasileiro.

C4

Em que pese diversas disputas judiciais correntes e várias controvérsias político-
ideológicas, o governo federal crê que a conclusão dos trabalhos de transposição 
das  águas  do  Rio  São  Francisco  levará  a  área  uma  otimização  da  economia 
regional.

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  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C6 Criação de novas fronteiras agrícolas – A irrigação de mais de 150000 hectares 
tende a fazer surgir novas áreas de produção agrícola na região.

C7
Disponibilização de outras fontes de renda –  Acredita-se que a disponibilização 
de água na região permitirá  novos empreendimentos como a carcinicultura,  boa 
fonte de rendas no nordeste brasileiro.

C8
Ampliação dos ramos de comércio e serviços  -A oferta de água irá contribuir 
para a permanência de 400000 pessoas no campo e facilitar a vida de cerca de 12 
milhões de pessoas, atraindo investimentos comerciais e na área de serviços.

C9
Diminuição de gastos com saúde pública  - A redução de utilização de águas inadequadas 
ao ser humano deverá contribuir com menores gastos com a saúde da população.

C10 Extinção de postos de trabalho –  Perda de emprego de cidadãos nas regiões 
desapropriadas e alagadas.

C11

Aumento  do  PIB  da  região  –  Recrudescimento  do  Produto  Interno  Bruto  dos 
estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco com a advento da 
otimização e/ou surgimento da agroindústria, do comércio, da pecuária e do ramo 
de serviços.

C12
Aumento  da  especulação  imobiliária  –  Aumento  dos  valores  dos  imóveis 
(compras e locações) nas áreas beneficiadas pelas obras de transposição do Rio 
São Francisco.

C13 Aumento de renda com a criação de animais  – O aumento da oferta de água 
para a criação de bovinos, suínos e caprinos contribuirá com o aumento de renda 
neste ramo econômico de atividade.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C14
Diminuição do potencial energético do Rio São Franc isco – O desvio de água 
do Rio São Francisco tende a limitar o potencial energético das usinas hidrelétricas 
instaladas sobre ele, havendo riscos de afetar a economia nordestina.

C15
Ampliação da circulação econômica regional  - O recrudescimento de atividades 
econômicas nas regiões afetadas pelas obras do Rio São Francisco aumentará a 
circulação monetária regional.

C16
Maior  oferta de  extrativismo animal  –  A maior  quantidade de água na região 
permitirá  a ampliação da oferta de pescados,  podendo gerar  bons dividendos à 
população local.

C17
Otimização  da  agroindústria  –  A  presença  de  melhores  condições  para  o 
desenvolvimento da agricultura pode agilizar o processo de industrialização regional 
relacionada às matérias-primas advindas dos campos.

C18

Aumento de arrecadação municipal e estadual – A maior variedade de atividades 
comerciais  na  região,  por  conseguinte  da  arrecadação  de impostos,  ampliará  o 
volume  de  recursos  financeiros  obtidos  pelos  municípios  e  pelos  estados  de 
federação.

C19

Redução de desequilíbrios econômicos regionais  -  O aumento de renda da 
população local,  historicamente  atrelada ao Índice de  Desenvolvimento  Humano 
(IDH)  muito  baixo,  pode  possibilitar  a  diminuição  de  desequilíbrio  econômico 
regional.

C20
Aumento da oferta de trabalho – As regiões beneficiadas com a maior oferta de 
água  otimizarão  seu  desenvolvimento  sócio-econômico  e,  consequentemente, 
ofertarão à sociedade local um maior número de vagas de trabalho.

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
E2
E3
E4

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

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


