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PEP/2015 -  5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
                                               FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO- FAC 

GEOGRAFIA

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

Comparar,  nas expressões política e econômica, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) com a Aliança 
Bolivariana para as Américas (ALBA), concluindo  sobre os desafios para o processo de integração na América Latina. 

 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  o  l      v  i  m      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

Comparação dos objetos 
obedecendo aos mesmos 

referenciais (fatores de 
comparação).

Totalmente.
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente.
Empregou menos da metade dos referenciais 

corretamente.
Não empregou os referenciais  corretamente.

M11
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.

M12

Comparação 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  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M13 Retomada da ideia central(sob novo enfoque).

M14
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 se limitou a resumir.
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M16
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.
M17 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
O  processo  de  integração  na  América  Latina  engloba  blocos  de  países  com 
características econômicas e políticas bem diferentes, como é  o caso do Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL) e da Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA).

C2
O atual processo de integração econômica da América Latina é muito complexo 
devido aos governos adotarem políticas de forma bem distintas, como ocorre com o 
Mercosul e a ALBA.

C3 Argentina,  Brasil,  Paraguai  e  Uruguai  assinaram,  em  26  de  março  de  1991,  o 
Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). 

C4

O objetivo primordial do Tratado de Assunção é a integração dos Estados Partes 
por  meio  da  livre  circulação  de  bens,  serviços  e  fatores  produtivos,  do 
estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC), da adoção de uma política 
comercial comum, da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais e da 
harmonização de legislações nas áreas pertinentes. 

C5

Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA) então proposta pelo 
presidente  venezuelano  Hugo Chávez na III  Cúpula  de Chefes de Estado e  de 
Governo  da  Associação  de  Estados  do  Caribe,  realizada  em  2001  na  Ilha  de 
Margarida na Venezuela é firmada em Havana, Cuba, no dia 14 de dezembro de 
2004. Fidel Castro e Hugo Chávez assinaram neste dia a Declaração Conjunta para 
a criação da ALBA.

C6 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%)

Ideias

 a. MERCOSUL: expressão política.

C7

 1) Integração política

O MERCOSUL tem por objetivo consolidar a integração política entre os países que 
o integram, fortalecendo os vínculos entre os cidadãos e as instituições do bloco, 
contribuindo para melhoraria da qualidade de vida na América do Sul.

C8

 2) Ideologia política no Mercosul

Democracia  é  o  Regime  de  Estado  de  todos  os  países,  mas  o  Socialismo  de 
Esquerda foi  adotado  pela  Venezuela,  Equador,  Uruguai  e  Bolívia.  Tal  fato  não 
impede que o Bloco siga a lógica do mercado e siga também os trâmites normais 
de  interdependência  entre  as  nações  e  blocos  que  compõem  o  sistema 
internacional

C9

3) Abrangência de atuação

Todos os países da América do Sul participam do MERCOSUL, seja como Estado 
Parte,  seja  como  Estado  Associado.  No  primeiro  caso  temos  Argentina,  Brasil, 
Paraguai, Uruguai (desde 26 de março de 1991) e Venezuela (desde 12 de agosto 
de 2012), além de um Estado Parte em processo de adesão: Bolívia (desde 7 de 
dezembro de 2012). Já os estados associados são Chile (desde 1996), Peru (desde 
2003), Colômbia, Equador (desde 2004), Guiana e Suriname (ambos desde 2013).

C10

4)  Unidade de pensamento político

O Mercosul  foi  concebido com o  intuito,  dentre  outros  objetivos,  de  coordenar 
posições  conjuntas  em  fóruns  internacionais  e  harmonização  de  legislações 
nacionais, visando maior integração. Porém, ao longo do tempo, o bloco  conseguiu 
pequenos avanços, tornando a evolução política do bloco lenta. 

C11 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C12  Síntese das ideias referentes à expressão política do MERCOSUL.

 b. MERCOSUL: expressão econômica.

C13

1) Produto Interno Bruto (PIB)
O MERCOSUL tem PIB nominal de US$ 3,2 trilhões e ocuparia a posição de quinta 
economia  mundial  se  fosse  considerado  como  um  único  país  (Fonte:  World 
Economic Outlook Database - FMI) 

C14

2) Comércio
O comércio dentro do MERCOSUL multiplicou-se por mais de 12 vezes em duas 
décadas, saltando de US$ 4,5 bilhões (1991) para US$ 59,4 bilhões (2013). Oitenta 
e sete por cento (87%) das exportações brasileiras para o bloco é composta de 
produtos industrializados.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

C15

3) Produção agrícola
O MERCOSUL é uma potência agrícola. Ressaltam suas capacidades de produção 
das cinco principais culturas alimentares globais (trigo, milho, soja, açúcar e arroz). 
O MERCOSUL é o maior exportador líquido mundial de açúcar, o maior produtor e 
exportador mundial  de soja, 1º produtor e 2º maior exportador mundial  de carne 
bovina, o 4º produtor mundial de vinho, o 9º produtor mundial de arroz, além de ser 
grande produtor e importador de trigo e milho.

C16

4) Energia
O MERCOSUL é  uma  das  principais  potências  energética  do  mundo.  O  bloco 
detém 19,6% das reservas provadas de petróleo do mundo, 3,1% das reservas de 
gás natural e 16% das reservas de gás recuperáveis de xisto.
O MERCOSUL ainda é detentor da maior reserva de petróleo do mundo, com mais 
de 310 bilhões de barris de petróleo em reservas certificadas pela OPEP. Desse 
montante, a Venezuela concorre com uma reserva de 296 milhões de barris.

C17 Outras ideias julgadas pertinentes. 
Conclusão Parcial

C18  Síntese das ideias referentes à expressão política da ALBA.

c. ALBA: expressão política.  

C19

1. Integração política
A proposta de integração política dos países da América Latina e Caribe, por meio 
da  criação  da  ALBA  em  2004,  foi  fruto  da  oposição  orquestrada  por  Cuba, 
Venezuela  e  Bolívia  aos  interesses  dos  Estados  Unidos  na  região,  quando  da 
proposta de criação da Área de Livre Comércio para a Américas (ALCA).

C20

2. Ideologia política da ALBA
Ideologicamente,  a ALBA está  sustentada  no  pensamento  dos  próceres  latino-
americanos Simón Bolívar, José Martí, Antonio José de Sucre, Bernardo O"Higgins, 
José de San Martín, Augusto César Sandino, dentre outros. A ideologia do grupo é, 
numa vertente intitulada de Socialismo do Século XXI,  relativizar os nacionalismos 
egoístas  e as  políticas nacionais restritivas que neguem o objetivo de construir a 
“Grande PátriaLatino-Americana” idealizada pelos libertadores da América.

C21

3. Abrangência de atuação
São membros: Antígua e Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, Equador, Nicarágua, 
São Vicente e Granadinas e Venezuela. Honduras retirou-se em 2010 alegando um 
suposto tratamento desrespeitoso em relação ao país, o que diz respeito à reação 
contrária  dos  principais  membros  do  grupo  ao  golpe  militar  que  destituiu  o 
presidente Manuel Zelaya no ano de 2009. 

C22
4. Unidade de pensamento político
A maior parte dos governos dos países da ALBA possui características socialistas, 
com exceção de Cuba, onde o socialismo é totalitário. 
d. ALBA: expressão econômica.

C23
1. O Produto Interno Bruto
O PIB do grupo ALBA-TCP é de, aproximadamente, 669,2 bilhões US$. 

C24

2.  Comércio
O Banco da Alba e o Sistema Unitário de Compensação Regional de Pagamentos 
(Sucre)  foram criados  para  promover  o  comércio  justo  e  a  complementaridade 
econômica  e  diminuir  a  dependência  do  investimento  estrangeiro.  O  principal 
desafio dessas instituições é construir a independência financeira e proteger-nos da 
crise do capitalismo mundial provocada, em grande parte, pela irresponsabilidade 
dos países do Norte. 

C25

3. Produção agrícola

Os  países  da  ALBA são  basicamente  exportadores  de  commodities  (frutas  e 
produtos tropicais) para o mercado internacional.

C26

 4. Energia

Destaca-se  a  criação  do  acordo  multilateral  “Petroamérica”,  um empreendimento  do 
governo da Venezuela, que tem como finalidade integrar e ampliar o mercado energético 
na região através da parceria entre empresas estatais  como PDVSA, PETROBRAS, 
YPFB, ENAP, entre outras. Por conseguinte, possibilitando investimentos conjuntos em 
exploração, produção e refino do petróleo, além de viabilizar a comercialização desta 
matriz  energética  na  América  Latina  e  Caribe.  Ademais,  a  Petroamérica possui  três 
iniciativas sub-regionais que são a Petrocaribe, Petrosur e Petroandina 
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C27 Outras ideias julgadas pertinentes. 
Conclusão Parcial

C28 Síntese das ideias referentes à expressão econômica da ALBA.
e. Comparação entre o MERCOSUL e a ALBA 

C29
Comparação entre a expressão política do MERCOSUL e da ALBA, pertinentes 
com  as  Conclusões  Parciais  e  levando  em  consideração  os  fatores  de 
comparação.

C30
Comparação  entre  a  expressão  econômica  do  MERCOSUL  e  da  ALBA, 
pertinentes com as Conclusões Parciais e levando em consideração os fatores 
de comparação.

C31 Outras ideias julgadas pertinentes. 
Conclusão Parcial

C32  Síntese das comparações que contribuem para a conclusão.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C33
A regionalização e as propostas de integração consubstanciadas pelo Mercosul e, 
num sentido oposto a ALBA, surgem como dois diferentes modelos de inserção 
internacional. 

C34
O  Mercosul  que  intenta  ser  uma  união  aduaneira  de  longo  prazo  na  região, 
valoriza o caráter comercial.  O bloco tem em vista a necessidade crescimento dos 
países da região afim de garantir maior poder de barganha no contexto mundial. 

C35
 A ALBA,  afirmando representar o socialismo do século XXI, ilustra o movimento 
existente  na  América  Latina de  oposição  aos  ideias  neoliberais  e  o  sistema 
capitalista. 

C36
As diferenças políticas e econômicas comparadas entre os países dos dois blocos 
representam um desafio aos governos atuais no sentido de buscar a integração da 
América Latina.

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  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 4 ,0)

“Atualmente, diz-se que estamos vivenciando não mais um meio puramente mecanizado ou tecnicista, mas um meio  
também marcado pela maior presença das descobertas científicas e das tecnologias da informação, o meio técnico-
científico-informacional. Ele representa, sobretudo, o período que se manifestou de maneira mais acabada a partir dos  
anos  1970  como  consequência  da  Terceira  Revolução  Industrial  também  conhecida  como  Revolução  Técnico-
Científica-Informacional.” (Fonte: Site Brasil Escola, disponível em http://www.brasilescola.com/geografia/meio-tecnico-
cientifico-informacional.htm”

Justificar a importância da revolução informacional para o processo de globalização.

 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

O  processo  de  revolução  informacional  é  assim  batizado  porque  a 
informatização  penetrou  na  sociedade,  conectando  globalmente  o  espaço 
geográfico.

C2
A revolução  informacional  se  alastrou  a  partir  dos  anos  1970,  ganhando 
intensidade  nos  anos  1990  com  a  propagação  da  Internet,  ou  seja,  da 
comunicação em rede por meio do computador. 

C3

A  chamada Terceira  Revolução Industrial  ou Revolução Técnico-Científico-
Informacional tem como base primordial  a informação. Essa está ligada ao 
conhecimento de inúmeras ciências, com o objetivo de atender aos interesses 
econômicos de empresas, pessoas e instituições articuladas globalmente.

C4

O atual cenário de integração global é viabilizado pelas novas tecnologias da 
informação, apresentando certas particularidades que nos permitem entender 
os  desdobramentos  que  esses  fenômenos  trouxeram  consigo  para  a 
integração dos mercados econômicos em âmbito internacional. 

C5

A chamada globalização é oriunda de evoluções ocorridas, principalmente, nos 
meios de transportes e nas telecomunicações, fazendo com que as distâncias 
no mundo fossem “encurtadas”. 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

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

A  l      gu  m      as   
i      d  e  i      a  s  

C7

O  papel da mídia  comercial.  As  infovias  são  veículos  de  divulgação  de 
marcas  como  a  Nike,  Adidas,  Windows,  Toyota,  Apple,  etc.  que  são 
consumidas mundialmente, por isso que podemos falar em um mercado global 
interligado.

C8

A influência da internet para a globalização.  O aparecimento da World Wide 
Web, o desenvolvimento dos browsers, a diminuição de custos de acesso, o 
aumento  de  conteúdos,  entre  outros  fatores,  proporcionou  a  Internet  um 
crescimento exponencial, dando origem a uma rede de alcance global. 

C9

A revolução da informação e os mercados globais.  Devido ao surgimento 
da revolução da informação um investidor pode facilmente ter informações em 
tempo real e diagnosticar os riscos que um determinado país pode oferecer, 
avaliando se o local deve ou não ser o foco de tal investimento.

C10
A incorporação de fibras óticas. Tais dispositivos conectam os continentes, 
sendo  instaladas  ao  longo  de  ferrovias,  rodovias,  dutos  e  linhas  de 
eletricidade, aumentando a circulação de informações pelo espaço geográfico. 

C11

A  difusão  por  satélite  das  informações.  As  informações  se  tornam 
praticamente  instantâneas  fazendo  com  que  eventos  possam  ser 
apresentados em tempo real, aumentando a circulação de informações e, por 
conseguinte, sua globalização.

C12

As redes e a interligação do sistema financeiro int ernacional.  O capital 
financeiro e as bolsas de valores funcionam de forma articulada.  Por isso  é 
possível realizar transações econômicas em vários níveis sem sair do lugar, 
isso através do teclado ou de um mouse de computador conectado em rede.

C13 A  intensificação  do  E-commerce.  A  internet  é um  sistema  de  crédito 
globalizado, possibilita o aumento do comércio global de produtos e serviços.

C14

O aumento da interdependência  econômica em âmbito m undial.   A atual 
dinâmica dos meios de produção, das forças produtivas,  da tecnologia,  da 
divisão  internacional  do  trabalho  e  do  mercado  mundial,  são  amplamente 
influenciadas pelas existência de uma rede internacional de computadores.

C15 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)



7

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 avaliador 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


