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PEP/2015 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA

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

Estudar  a crise na Ucrânia, nas expressões política e econômica, concluindo  sobre seus reflexos na União Europeia (UE).

  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)
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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 Ucrânia,  uma ex-república soviética  que tornou-se independente  em 1991,  está 
dividida atualmente entre grupos favoráveis a maior proximidade econômica e política 
com a União Europeia(UE) e outros grupos que têm mais afinidade com a Rússia. 

C2
Para  entendimento da  invasão da Ucrânia pela Rússia é indispensável comparar o 
mapa da Europa até o desaparecimento da União Soviética com a atual configuração 
territorial. 

C3

A Revolução Laranja, ocorrida quando das eleições presidenciais de 2004 e que se 
encerrou apenas no ano seguinte, foi uma série de protestos que tomou as ruas – de 
forma semelhante a que se iniciou no final de 2013.  A disputa eleitoral envolveu o 
atual  presidente  Viktor  Yanukovich  (mais  próximo  à  Rússia)  e  Viktor  Yushchenko 
(mais favorável à UE), resultando na vitória do primeiro. 

C4
As manifestações na Ucrânia começaram em novembro de 2013, depois que o 
então presidente Viktor Yanukovich decidiu não assinar um acordo de cooperação 
com a UE.  

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  
(55% a 70%)

Algumas ideias

a. A crise da Ucrânia na expressão política
C6 A política externa e o contexto regional da Ucrânia.
C7  Organização político-administrativa da Ucrânia.
C8 A questão da autodeterminação e da soberania na Ucrânia em relação à Rússia.
C9 O território e as áreas vitais no território ucraniano – o caso da Crimeia.
C10 Regime de governo na Ucrânia e a crise.
C11 As afinidades e antagonismos internos – os prós e os contras à Rússia.
C12 A política de governo na Ucrânia no contexto da crise.
C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14 Resumo das  ideias  citadas  no  desenvolvimento  sobre  a  crise  da  Ucrânia  na 
expressão política.
b. A crise da Ucrânia na expressão econômica

C15  Os tratados de livre-comércio com a UE e a Rússia
C16 A relação comercial com a Rússia e com UE.
C17 As sanções econômicas do Ocidente (Estados Unidos da América e UE).
C18 A questão dos gasodutos e o fornecimento de energia para a UE.
C19 Os impactos da crise sobre a atividade industrial. 
C20 A agricultura e o contexto regional e europeu.

C21 Os impactos da crise sobre os recursos humanos e o mercado de trabalho na 
Ucrânia.

C22 A importância da UE para a Ucrânia.
C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24 Resumo das  ideias  citadas  no  desenvolvimento  sobre  a  crise  da  Ucrânia  na 
expressão econômica.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C25 A Ucrânia aproxima-se cada vez mais na expressão econômica da UE e do Ocidente, mas 
está sob forte influência política da Rússia, legado de seu passado soviético.

C26 Elaboração do resumo da expressão política sobre a crise da Ucrânia. 
C27 Elaboração do resumo da expressão econômica  sobre a crise da Ucrânia.
C28 Parágrafo conclusivo sobre o pedido.
C29  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)



3

  3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
  

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico ou 
contraditório devido à inexistência de articulação de ideias 
e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível, 
embora  fragmentado, com  má  articulação de  ideias.  Há 
contradições que não dificultam a compreensão, coerência e 
lógica  global,  mas  registram dificuldade  de  compreensão 
localizada.
A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e  sem 
contradições,  no  qual  todas  as   ideias  apresentadas  são 
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez 
do pensamento, facilita  a pronta percepção e 
jamais obriga o leitor a retornar para entender 
melhor alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um todo, obrigando  retornos 
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento  do 
leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela 
economia  verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira 
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis, 
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil, 
usado para aumentar o texto sem lhe conferir 
qualidade).  O exagero da objetividade leva ao 
laconismo, comprometendo a  clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco  objetivo,  vago  e  com  divagações  inúteis  na 
(quase) totalidade do texto.

C2:  É  parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do 
texto.

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na exposição 
das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de 
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a coesão 
dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4: Emprego correto e diversificado dos elementos coesivos, 
gerando texto coeso.

(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)

Caracterizar  os principais aspectos da produção agropecuária brasileira de alimentos voltada para o consumo 
interno.

     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

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

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.

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  agropecuária  é  o  conjunto  de  atividades  ligadas  ao  cultivo  de  plantas 
(agricultura) e a criação de animais (pecuária).

C2 A atividade agropecuária no Brasil representa atualmente cerca de 23% do PIB.

C3 O agronegócio gera emprego para aproximadamente 25% da PEA (População 
Economicamente Ativa).

C4 As  grandes  propriedades  são  responsáveis  mais  pela  produção  de  carne 
bovina, soja, cana-de-açúcar e arroz. 

C5
 As médias e pequenas propriedades são responsáveis pela produção de milho, 
batata,  feijão,  mandioca,  carnes  suínas  e  de  aves,  ovos,  leite,  verduras, 
legumes e frutas.

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 partir  da atividade agropecuária surgiu o agronegócio que é o conjunto de 
atividades  relacionados  à  agricultura  e  pecuária  dentro  do  ponto  de  vista 
econômico, ou seja, é toda a cadeia produtiva vinculada à agropecuária.

C8 A produção das médias e pequenas propriedades está voltada principalmente 
para o mercado interno.

C9 O crescimento dos mercados urbanos favoreceu o cultivo de novos produtos e 
a ampliação das áreas destinadas à produção agrícola para o mercado interno.

C10 A produção avícola e suína experimentou grande crescimento nos Estados de 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 

C11 O  cultivo  da  soja,  em  rodízio  com  o  trigo,  cresceu  nos  Estados  de  Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato do Grosso do Sul. 

C12 Na última década foi  a  pecuária  bovina a atividade que mais cresceu e se 
expandiu no território brasileiro.

C13 A  produção  agropecuária  cresceu  nos  últimos  dez  anos,  impactando 
favoravelmente a economia brasileira.

C14
O Brasil produziu uma safra de grãos de 73,5 milhões de toneladas, em 1995. 
Nos  últimos  anos  a  safra  ultrapassou  os  100  milhões,  chegando  a  188,7 
milhões em 2013.

C15 A  produção  de  arroz,  alimento  básico  da  dieta  do  cidadão  brasileiro,  é 
concentrada no sul do país.

C16 A produção do feijão está mais equilibrada no território nacional, sendo que seu 
consumo per capita caiu de 27Kg/hab/ano para 18Kg/hab/ano.

C17

O  Plano  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  (PLANSAN  2012-2015) 
contempla ações voltadas para a produção, o fortalecimento da agricultura familiar,  o 
abastecimento alimentar e a promoção da alimentação saudável e adequada ao cidadão 
brasileiro.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

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

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de 
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz. 
   

A1: Desenvolvimento incompreensível,  incoerente,  ilógico ou 
contraditório  devido  à  inexistência de articulação de ideias 
e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível, 
embora  fragmentado, com  má  articulação de  ideias.  Há 
contradições que não dificultam a compreensão, coerência e 
lógica  global,  mas  registram dificuldade  de  compreensão 
localizada.
A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e  sem 
contradições,  no  qual  todas  as   ideias  apresentadas  são 
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do 
pensamento, facilita a pronta percepção e jamais 
obriga o leitor a retornar para entender melhor 
alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando  retornos 
frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento  do 
leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela 
economia  verbal,  sem prejuízo  da  eficácia  da 
comunicação do pensamento. O bom texto vai 
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira 
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis, 
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil, 
usado para aumentar o texto sem lhe conferir 
qualidade).  O exagero da objetividade leva ao 
laconismo, comprometendo a  clareza, ou 
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo,  vago e com divagações inúteis  na 
(quase) totalidade do texto.
C2:  É parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do 
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na 
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de 
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a coesão 
dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos 
coesivos, gerando texto coeso.

(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 GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, de maneira 
a orientar o estudo 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 para a realização de uma prova 
equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo avaliador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo avliador deverão estar de acordo com o 

prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/ECEME. 
Para melhor avaliação da Expressão Escrita, 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 apreciada 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 


