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PEP/2016 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA

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

Estudar a situação atual da distribuição e do consumo dos recursos hídricos mundiais, destacando as 
ações do governo brasileiro para o controle e gestão desses recursos no âmbito do território nacional.

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.

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.

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 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

Os recursos hídricos estão distribuídos e são consumidos mundialmente 
de  forma  desequilibrada.  O  Brasil  que  é  um  grande  detentor  e 
consumidor desses recursos  precisa empreender constantes ações no 
controle e gestão desses recursos. 

C2 Distribuição atual da água doce no mundo, por países e continentes.

C3
Consumo  atual  de  água  doce  no  mundo,  por  países  e  continentes. 
Composição do volume d'água (doce e salgada) que compõe o planeta 
Terra.

C4
A ação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio da Secretaria 
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) e da Agência Nacional 
de Águas (ANA).

C5

A Agência Nacional de Águas (ANA) é um órgão governamental que tem 
como  missão  implementar  e  coordenar  a  gestão  compartilhada  e 
integrada dos recursos hídricos e regular o acesso a água, promovendo 
seu uso sustentável em benefício das atuais e futuras gerações. 

C6
Atuais  prolemas  relacionados  à  má  distribuição  da  água  e  sua 
sustentabilidade  no  mundo  e  no  Brasil.  Necessidade  de  ações  do 
governo brasileiro para controle e gestão dos recursos hídricos.

C7 Ligação com o desenvolvimento.

C8 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. Distribuição dos recursos hídricos mundiais

C9
As geleiras constituem um reservatório de 68,7% da água doce do planeta. 
Estão próximas aos polos, em altas latitudes e em elevadas cordilheiras.

C10

 O  Pacto  Nacional  pela  Gestão  de  Águas  (PNGH),  cujo objetivo  é  a 
construção  de  compromissos  entre  os  entes  federados,  visando  à 
superação de desafios comuns e à promoção do uso múltiplo e sustentável 
dos recursos hídricos, sobretudo em bacias compartilhadas.

C11
Os lagos, definidos conceitualmente como corpos de água parada,  são a 
maioria da água doce de superfície do mundo. É caso dos Grandes Lagos 
da América do Norte.

C12
O Brasil concentra mais de 10% da água doce disponível na superfície do 
planeta, todavia o país não está livre da escassez devido a uma crônica má 
administração dos recursos hídricos.

C13
Reserva  de  águas  subterrâneas  do  Aquífero  Guarani  (Argentina,  Brasil, 
Paraguai e Uruguai).  

C14 O  Aquífero  Alter do Chão (Brasil). 

C15

O projeto Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos 
Transfronteiriços  na  Bacia  do  Rio  Amazonas,  conhecido  como  GEF 
Amazonas  que  pretende  desenvolver  uma  visão  consensual  de 
desenvolvimento sustentável da região. 

C16 Áreas de escassez hídrica no mundo.               

C17

O Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes),criado pela 
Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  em  março  de  2001,   também 
conhecido  como  “programa  de  compra  de  esgoto  tratado”,  é  uma 
iniciativa  inovadora:  não financia  obras ou equipamentos,  paga pelos 
resultados alcançados, ou seja, pelo esgoto efetivamente tratado. 

C18 O desabastecimento por falta de infraestrutura.

C19

O Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS é um 
esforço do Brasil  na tentativa de se buscar uma melhor articulação e 
coordenação de ações no setor água. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Algumas ideias

C20
O Nordeste e o Sudeste são as duas regiões brasileiras mais afetadas 
com a escassez de recursos hídricos.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes. 

Conclusão Parcial

C22
Resumo  das  ideias  desenvolvidas,  levando  em  consideração  o 
destacando do enunciado da questão.   

b. Consumo dos recursos hídricos mundiais

C23
O aumento populacional de 2,5 bilhões de pessoas, em 1950, para 7 bilhões 
na atualidade, e suas consequências para o consumo hídrico.

C24 O aumento da produção no campo.

C25 O aumento do consumo e a contaminação dos mananciais.

 C26  O desenvolvimento industrial.

 C27
O mau gerenciamento  das  fontes  pressiona o  ciclo  hidrológico,  ou  seja, 
consome-se mais água doce que a natureza é capaz de fornecer.

C28

O Projeto Reúso proposto pela Agência Nacional de Águas (ANA) e parceria 
com universidade e estados demonstra a viabilidade técnica e econômica do 
tratamento de esgoto municipal e seu reúso como água de utilidades na 
indústria ou como água de irrigação na agricultura, dentre outras atividades.

C29

O conceito de água virtual como um indicador, ou seja, tudo o que se utiliza 
no dia a dia como roupas, eletrodomésticos e material escolar precisa de 
água para ser produzido.

C30

Agenda  Nacional  de  Águas  Subterrâneas  é  um projeto  da  ANA  em 
andamento  desde 2007 que  visa fortalecer  a gestão integrada de águas 
subterrânea e superficial no país, voltada, sobretudo, para dotar os órgãos 
gestores de recursos hídricos. 

C31

O  Projeto  Implementação  de  Práticas  de  Gerenciamento  Integrado  de 
Bacias Hidrográficas para o Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, conhecido 
por GEF Pantanal/Alto Paraguai, é executado pela ANA com recursos do 
Fundo para o Meio Ambiente Mundial - Global Environment Facility (GEF). 

C32 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C33
Resumo  das  ideias  desenvolvidas,  levando  em  consideração  o 
destacando do enunciado da questão.     

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Algumas ideias

C34 
Retomada  sob  novo  enfoque  da  situação  atual  da  distribuição  e  do 
consumo dos recursos hídricos mundiais.

C35 Elaboração do resumo reforçando as conclusões parciais. 

C36

A questão é que mesmo sendo um recurso renovável a água não se 
mantém inesgotável e sempre de boa qualidade. Com efeito, o governo 
precisa  gerenciá-la  para  que  a  sociedade  brasileira  possa  se 
desenvolver de modo sustentável.

C37

O Brasil,  mesmo concentrando 12% das reservas  mundiais  de  água 
doce, não tem sua distribuição uniforme pelo território nacional e ainda 
apresenta  um  quadro  de  aumento  de  consumo.  Com  efeito  são 
necessárias ações de planejamento e investimento em obras de longo 
prazo e projetos de sustentáveis.

C38  Outras ideias julgadas pertinentes.
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 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)

Considerando as atuais Política Nacional de Defesa (PND) e a Política Externa Brasileira(PEB), apresentar 
os projetos da indústria de defesa, destacando as relações de cooperação com os países parceiros.

 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
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)
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 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
Os  projetos  da  indústria  de  defesa  e  as  necessárias  relações  de 
cooperação com os países parceiros  alinham-se com  as atuais Política 
Nacional de Defesa (PND) e a Política Externa Brasileira(PEB). 

C2

A Estratégia  Nacional  de Defesa (END),  aprovada em 2008,  serve de 
marco  regulatório  para  a  articulação  e  reorganização  das  Forças 
Armadas, impondo-lhes transformação pela formulação de nova doutrina, 
identificação de novas capacidades e aquisição de materiais compatíveis 
com o combate moderno. 

C3

O Brasil é um país continental, rico em recursos naturais e humanos, que 
traz  consigo  a  necessidade  de  proteção  de  seu  povo  e  de  suas 
estruturas,  particularmente  no  momento  em  que  assume  posição 
destacada  no  cenário  internacional  com  uma  política  externa  mais 
assertiva. 

C4
O Brasil desenvolve relações de cooperação na área de segurança e defesa 
com diversos países  do continente  americano,  da África,  da  Europa e da 
Ásia.

C5 Ligação com o desenvolvimento.

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 O cargueiro KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB).

C8 O SABER M200 é um radar multimissão de defesa antiaérea.

C9
O  SISFRON  é  um  sistema  integrado  de  sensoriamento,  de  apoio  à 
decisão e de apoio operacional na faixa de fronteira.

C10 O Astros 2020  e suas etapas.

C11  A Viatura Guarani (nova família de blindados).

C12
O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB)  da Marinha 
do Brasil (MB).

C13  A Defesa Cibernética.

C14
O Projeto PROTEGER,  visando a proteção das Estruturas Estratégicas 
Terrestres (EETer) do País.

C15  RECOP (Recuperação da Capacidade Operacional).

C16
 Defesa Antiaérea com a defesa das estruturas estratégicas terrestres do 
País,  defendendo-as  de  possíveis  ameaças  provenientes  do  espaço 
aéreo.  

C17
O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul  (SisGAAz) da Marinha do 
Brasil (MB).

C18
Cooperação com países e áreas de interesse a exemplo do que acontece 
atualmente com a África do Sul, Índia, Federação Russa, Estados Unidos,  
França, etc.

C19
Construção do Núcleo do Poder  Naval,  com a aquisição e distribuição de 
material, navios e modernização das instalações da Frota Naval.

C20 O Programa Estratégico de Sistema Espaciais (PESE).

C21 O caça Gripen NG.

C22 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
   

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 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


