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PEP/2015 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA

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

Analisar  a  atual situação do sistema educacional do Brasil com destaque para as áreas da educação 
básica e superior, concluindo  sobre as ações governamentais adotadas para o desenvolvimento do país.

 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  o  l      v  i  m      e  nto  

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

In      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas 
ideias

C1 A atual estrutura e funcionamento do sistema educacional brasileiro.

C2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Lei n.º 9.394/96)

C3  Plano Nacional de Educação (PNE)

C4 O Brasil  ocupa o 53º  lugar  em educação,  entre  65 países avaliados  de 
acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). 

C5 A educação básica: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e 
educação especial. 

C6 A educação superior: cursos e programas (graduação e pós-graduação) por 
área e educação especial.

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%)

Ide ias

a. Educação básica

C8

A educação  básica  tem  por  finalidade  desenvolver  o  educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável a todos para o exercício 
da  cidadania  e  fornecer-lhe  meios  para  progredir  no  trabalho  e  em 
estudos posteriores. 

C9

 A educação básica prepara para a cidadania, incorporando à vida nacional 
grandes massas da população, dando a elas a instrução que lhes permita 
participar,  tanto  como  eleitores,  quanto  como  usuários,  dos  serviços 
oferecidos pela sociedade moderna. 

C10

A educação  infantil,  primeira  etapa  da  educação  básica,  tem como finalidade  o 
desenvolvimento  integral  da  criança  até  seis  anos  de  idade,  em seus  aspectos 
físico,  psicológico,  intelectual  e  social,  complementando  a  ação  da  família  e  da 
comunidade. 

C11 A educação infantil é oferecida em creches, para crianças de zero a três 
anos de idade, e pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos. 

C12

O ensino fundamental, cujo objetivo maior é a formação básica do cidadão, 
tem duração de oito anos e é obrigatório e gratuito na escola pública a partir 
dos sete anos de idade, com matrícula facultativa aos seis anos de idade. A 
oferta do ensino fundamental deve ser gratuita também aos que a ele não 
tiveram acesso na idade própria. 

C13

O ensino médio, etapa final da educação básica, objetiva a consolidação e 
aprofundamento  dos  objetivos  adquiridos  no  ensino  fundamental.  Tem a 
duração mínima de três anos, com ingresso a partir  dos quinze anos de 
idade.  Embora atualmente  a  matrícula  neste  nível  de  ensino  não  seja 
obrigatória,  a  Constituição  Federal  de  1988  determina  a  progressiva 
extensão da obrigatoriedade e gratuidade da sua oferta. 

C14 A  educação  profissional  complementa  a  educação  básica(Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC).

C15 A educação de jovens e adultos(EJA) é destinada às pessoas que não terminaram o 
ensino fundamental ou médio em cursos regulares e na idade apropriada. 

C16 O Exame Nacional do Ensino Médio(ENEM).

C17 Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

C18  A educação especial.

C19 A educação profissional.
C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C21 Síntese das idéias levantadas no desenvolvimento.

b. Educação superior

C22

A  educação  superior tem  como  finalidades:  o  estímulo  à  criação  cultural  e  o 
desenvolvimento  do  espírito  científico  e  do  pensamento  reflexivo;  incentivar  o 
trabalho  de  pesquisa  e  investigação  científica,  visando   o  desenvolvimento  da 
ciência  e  da  tecnologia  e  da  criação  e  difusão  da  cultura,  e,  desse  modo, 
desenvolver o entendimento do homem e do  meio em que vive.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ide ias

C23
Abrange  cursos  sequenciais  nos  diversos  campos  do  saber,  cursos  de 
graduação, de pós-graduação e de extensão. 

C24 O acesso à educação superior ocorre a partir dos 18 anos, e o número de 
anos de estudo varia de acordo com os cursos e sua complexidade.

C25 Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

C26 Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior.

C27 Programa de Extensão Universitária (ProExt).

C28 Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento.

C29 Programa Universidade para Todos (Prouni).

C30 Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

C31 Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC).

C32 Programa Bolsa Permanência.

C33 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

C34 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

C35 Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).

C36 Programa Ciência sem Fronteiras (CsF).

C37 A educação especial.

C38 A educação profissional.
C39 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C40 Síntese das idéias levantadas no desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C41 Síntese das conclusões parciais.

C42 Ações governamentais para atender a solicitação do pedido(concluindo).
C43  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)

 Caracterizar o atual potencial econômico da China, do Japão e dos Tigres Asiáticos. 

  1. MÉTODO
PARÂM ETRO 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 

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 região da Ásia-Pacífico é situada, nas atuais projeções para o século XXI, 
como o grande foco de crescimento econômico mundial.  

C2

Atualmente,  o protagonismo  asiático vem  do crescimento  econômico de 
países  como  a China,  o  Japão  e  os  Tigres  Asiáticos  (Coreia  do  Sul, 
Cingapura, Hong Kong e Taiwan), nome dado ao grupo de países da Ásia 
que adotaram o modelo de plataformas de exportações ao longo da década 
de 1960.

C3

A  China,  alavancando  o  crescimento  de  toda  a  região  do  pacífico, 
experimenta uma sensível transformação de sua amplidão geográfica em 
riquezas econômicas e projeta sua hegemonia construindo infraestruturas 
de integração regional por toda a Ásia, inclusive disputando com russos e 
americanos a influência sobre os recursos petrolíferos da Ásia Central e do 
Oriente Médio.

C4
O Japão emergiu no cenário internacional na segunda metade do século 
XIX  e,  atualmente,  é  a  terceira  maior  economia  do  globo  terrestre  com 
indústrias competitivas e de alto padrão tecnológico. 

C5

A denominação de “Tigres Asiáticos” foi dada pelos analistas internacionais 
ao grupo de países que na década de 1980 apresentaram um crescimento 
econômico elevado e repentino, baseado em táticas agressivas de atração 
de capital estrangeiro.

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
A   China  adotou  a  política  de  Zonas  Econômicas  Especiais  (ZEE), 
oferecendo mão de obra e terra barata, isenção tributária e disciplina aos 
investidores estrangeiros.

C8
A competitividade  da economia chinesa tem como base pesados investimentos em 
“know-how” e a especialização na produção de bens que atendessem à demanda 
externa.

C9
A  China  é  a  maior  importadora  mundial  de  commodities  (carvão,  ferro, 
derivados  de  petróleo,  soja,  trigo,  etc),  porém,  cada  vez  mais,  exporta 
produtos de médio e alto valor agregado. 

C10 A  China  é  marcada  pelo  aprofundamento  das  desigualdades  sociais  e 
regionais e pela resistência do governo em promover reformas políticas.  

C11

O mercado interno japonês é muito desenvolvido.  A população japonesa 
possui  um  elevado  poder  de  consumo,  pois  os  salários  pagos  pelas 
empresas japonesas são altos. 

C12 O Japão  possui  infraestrutura  (portos,  rodovias,  geração  de  energia,  etc)  muito 
desenvolvida, fator que colabora muito com o desenvolvimento econômico do país. 

C13

O Japão é um grande exportador de produtos industrializados, porém, importa de 
outros países grandes quantidades de produtos agrícolas e matérias-primas. Isso 
ocorre,  pois  com  um  território  pequeno  há  pouco  espaço  para  a  prática  da 
agricultura. 

C14
No  território  japonês,  devido  a  recente  formação  geológica,  existem  poucas 
reservas  de  recursos  minerais,  fazendo  com  que  o  Japão  seja  um  grande 
importador.

C15

Os  Tigres  Asiáticos,  de  um  modo  geral,  estão  entre  os  principais 
exportadores  do  mundo.  Ta  fato  deve-se  a  adoção  de  uma política  de 
exportação  agressiva,  baseada  em produtos  de  elevado  valor  agregado 
(aparelhos elétricos, eletrônicos, automóveis, computadores etc.)

C16
Coreia Sul  e  Taiwan  sofrem  grande influência  do  Ocidente  e  são um  cinturão 
geopolítico  em torno da China. Produzem, atualmente, mercadorias de média e alta 
sofisticação tecnológica, como microcomputadores, calculadoras, aparelhos óticos.

C17

Hong Kong e Cingapura são núcleos urbanos internacionalizados situados em rotas 
marítimas  estratégicas.  Eram  entrepostos  de  reexportação  de  manufaturas  ou 
produtos primários; atualmente são “paraísos fiscais” atraindo bancos internacionais 
e conglomerados industriais (também devido à mão de obra barata e qualificada.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

  3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA5
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)
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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.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DO ALUNO


