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PEP /2013 - 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

Analisar os prováveis efeitos do recrudescimento de movimentos nacionalistas na União Européia (UE), nas 
expressões econômica e psicossocial.

    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      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 da síntese 
coeren te  com as 
conclusões parciais.

Com as ideias essenciais.
Elaborou 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
PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

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

Algumas ideias

C1
Movimentos nacionalistas são ações executadas por grupos nativos de uma região visando 
a preservação da identidade linguística, cultural e territorial de um determinado povo.

C2

O  continente  europeu,  historicamente,  apresenta-se  como  palco  de  diversos 
movimentos  nacionalistas  seja  por  intermédio  de  governos  constituídos  (fascismo, 
nazismo, salazarismo, franquismo), seja pela ação de parcela da sociedade (catalunha, 
flandria, occitânia).

C3
A  atual  crise  econômica   e  o  excedente  de  imigrantes  na  União  Européia  (UE), 
advindos  de  antigas  colônias,  têm  provocado  o  recrudescimento  de  ideologias 
nacionalistas.

C4
O projeto político-econômico da UE vem enfrentando cada vez mais problemas com a 
revitalização de antigas reivindicações autonomistas e independentistas, face a ação de 
movimentos nacionalistas.

C5

Vários movimentos  nacionalistas  que surgiram ou ressurgiram nos  últimos anos no 
Velho Continente,  em especial  na zona do euro,  são sustentados por  pressupostos 
ideológicos progressistas, além de impregnados por ideologistas fascistas e xenófobas.

C6

Apesar dos esforços da UE de estabelecer uma união política, econômica e monetária 
entre os estados-membros ressurgem movimentos nacionalistas em prol da identidade 
social e cultural de diferentes povos e nações.

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

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.  Prováveis efeitos na expressão econômica 

C8 Desejo  de  retorno  à  utilização  de  tradicionais  moedas  em  substituição  ao  euro, 
buscando a manutenção de identidade social e cultural de determinados povos.

C9
Aparição  cada  vez  maior  de  extremistas  de  direita,  em  particular  nas  potências 
regionais, exigindo que as decisões econômicas privilegiem sua nação, em detrimento 
de países mais pobres endividados.

C10
A busca histórica pela autodeterminação de determinados grupos presentes em países 
da zona do Euro, Flandria, Jura e Catalunha, por exemplo, podem vir a gerar conflitos 
internos e agravar a crise econômica da UE.

C11
Redução  de  atividades  produtivas  nos  Estados-Membros  da  UE fruto  de  possíveis 
atentados terroristas aplicados por movimentos nacionalistas radicais..

C12
Possibilidade de diminuição do comércio internacional entre os Estados-Membros da 
UE  e,  principalmente,  ex-colônias  de  onde  advém  imigrantes  responsáveis  pelo 
emassamento de movimentos nacionalistas.

C13
Diminuição da capacidade de investimento destinado à melhoria da vida da sociedade 
europeia, habitante da zona do euro, haja vista a necessidade de aumentar os recursos 
para a segurança pública e forças militares.

C14
Otimização  da  indústria  bélica  para  apoiar  órgaõs  de  segurança  pública  e  forças 
militares em um cenário de aumento de beligerâncias ante movimentos nacionalistas.

C15 Redução do Produto Interno Bruto (PIB) e mercado consumidor dos Estados-Membros da 
UE na situação de aumento dos conflitos regionais, consolidando separações territoriais. 

C16  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C17 Conclui-se  parcialmente  que  o  recrudescimento  de  ações  nacionalistas  na  UE 
aumentará, sobremaneira, os óbices para o desenvolvimento econômico da região.

b.  Prováveis efeitos na expressão psicossocial

C18 Limitação da circulação social face o recrudescimento das diferenças culturais.

C19
Agravamento de conflitos internos provocados por minorias de imigrantes desejando 
tratamento igualitário por parte dos governos federais.

C20 Aumento de sentimentos de discriminação social e religiosa, além de atitudes racistas 
entre povos residentes no mesmo país, mas de formação étnicas distintas.

C21 Ressurgimento  de  ideologias  radicais  como  o  fascismo  e  o  nazismo,  além  de 
movimentos separatistas.

C22 Possibilidade de surgimento  de migrações internas  forçadas  e/ou refugiados  face à 
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perseguição de governos constituídos para com minorias extremistas.

C23
Dificuldade de obtenção de uma unidade linguística dentro de países hospedeiros de 
movimentos nacionalistas detentores de outros  dialetos ou idiomas.

C24 Acirramento da disputa pelo apoio da opinião pública dos Estados-Membros, a fim de 
que haja um posicionamento pró ou contra os interesses da UE.

C25 Aumento de ressentimentos entre povos habitantes de uma mesma nação, gerando 
dificuldade de uma coexistência pacífica e o desenvolvimento social do bloco europeu.

C26 Aparecimento de óbices para atingimento de um dos objetivos estratégicos da UE, ou 
seja, a coesão interna entre seus Estados-Membros.

C27 Diminuição do turismo na zona do euro, no caso do surgimento de atos atentatórios à 
sociedade.

C28 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C29
Conclui-se parcialmente que o amadurecimento de ideologias nacionalistas na zona do euro 
provocará  o  aumento  de  antagonismos  entre  os  povos  dificultando  a  tão  sonhada 
integração.

PARÂM ETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Algumas ideias

C30
Os  movimentos  nacionalistas  atuantes  e  os  inertes,  locados  na  UE,  possuem 
capacidade de auferir penosos problemas à economia e a sociedade regional.

C31
A tentativa de ressurgimento da grande potencialidade econômica da UE encontrará 
vários anteparos perante às ações nacionalistas.

C32
O renascimento de antigas dissidências entre povos europeus tende a tornar o bloco 
desacreditado,  com forte falta de confiabilidade mútua e tornando difícil  a desejada 
integração regional.

C33
Conclui-se  que  os  Estados-Membros  da  UE poderão,  a  curto  prazo,  conviver  com 
velhas tormentas que tornaram esta região, historicamente, uma região conflituosa.

C34 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)

2  a   QUESTÃO   (Valor 4,0)

Justificar  a  importância  das  políticas  públicas  do  atual  governo  federal,  visando  à  diminuição  das 
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desigualdades sociais no Brasil.
   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 As políticas públicas e a sua eficácia no combate às desigualdades sociais têm se 
constituído, nos últimos anos, em um tema recorrente no Brasil.

C2
Atualmente, o Governo Federal mantém uma gama variada de políticas públicas 
de cunho econômico e psicossocial. 

C3
Política pública é definida como o conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, 
no  caso  brasileiro,  nas  escalas  federal,  estadual  e  municipal,  com  vistas  ao 
atendimento a determinados setores da sociedade civil. 

C4
As  políticas  públicas  também  podem  ser  desenvolvidas  em  parcerias  com 
organizações não-governamentais e, como se verifica mais recentemente, com a 
iniciativa privada, por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP). 

C5

O  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  (PAC)  possibilita  a  retomada  do 
planejamento  e a execução de grandes  obras  de  infraestrutura  social,  urbana, 
logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado 
e sustentável. 

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 criação do programa de Escola Técnica Aberta do Brasil (Rede e-Tec Brasil).

C8 A política de “Saúde da Família”, organizando os serviços de atenção básica  à 
saúde.

C9 O  programa  “Crack,  é  possível  vencer” capacitando  professores,  agentes  de 
saúde, assistentes sociais e órgãos de segurança pública.

C10 O programa  “Luz para Todos” ampliando o fornecimento de energia elétrica em 
todas as regiões.

C11 A  política  “Ciência  sem  fronteiras”,  ampliando  a  capacitação  técnica  dos 
brasileiros.
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C12 Os novos empreendimentos do PAC-2 na área de saneamento básico em todo o Brasil.

C13 A ampliação dos aeroportos como o de Cuiabá, Goiânia, Guarulhos, Porto Alegre 
e Vitória, aumentando a mobilidade aérea.

C14 O aumento do fornecimento de energia em todo o País.
C15 A política de Urbanização de Assentamentos Precários, também no âmbito do PAC 2.

C16 O Programa Universidade para Todos (ProUni)  e o financiamento estudantil de 
nível superior.

C17 A construção de novas Unidades Básicas de Saúde em todo o Brasil.

C18 A redução das tarifas de energia elétrica para residências e empresas.

C19 A diminuição do custo final da cesta básica para o consumidor.

C20

As  políticas  públicas  do  atual  governo  federal  são  importantes  a  medida  que 
geram novas oportunidades de capacitação profissional, novos empregos, melhor 
infraestrutura, melhores condições de moradia, dentre outras mudanças, visando 
à diminuição das mazelas sociais brasileiras.

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)

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 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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


