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PEP/2016 - 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

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

OBSERVAÇÃO: ESTA É UMA DAS FORMAS DE SOLUÇÃO PARA A SERVIDÃO “COMPARAR”. LEIA A 
PUBLICAÇÃO “MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS POSSIBILIDADES.

Comparar a situação atual das relações do Brasil com a Federação Russa e com os Estados Unidos da 
América (EUA) nas expressões econômica e militar.

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  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.
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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

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 limitou-se 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)

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1

A intensidade das relações do Brasil com os Estados Unidos da América 
(EUA) e a Federação Russa, em termos econômicos e militares, indicam 
o progressivo grau  de  importância  dado  pelo  Governo  Federal  aos 
assuntos estratégicos que envolvem a atual inserção brasileira no cenário 
internacional.  

C2
A Federação Russa, país localizado no norte da Eurásia, com mais de dezessete 
milhões de quilômetros quadrados é cerca de duas vezes maior que o Brasil.  É o 
primeiro produtor mundial de gás e o segundo de petróleo. 

C3

Os EUA,  localizado  na  América  do  Norte,  são  a  maior  economia  do 
mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB) de mais de US$ 15 trilhões. 
Sua população é a terceira maior do mundo com mais de 316 milhões de 
pessoas e  o  país  se  caracteriza  como um importante  consumidor  de 
alimentos, bebidas e produtos do agronegócio.

C4
O Brasil integra o grupo dos BRICS juntamente com a China, a Índia, a 
África do Sul e a Federação Russa. 

C5

O Brasil é um tradicional aliado dos EUA em termos regionais compartilhando a 
adesão na Organização dos Estados Americanos (OEA). Ao mesmo tempo, em 
termos globais, o Brasil, a Federação Russa e os EUA  estão na Organização das 
Nações Unidas (ONU) e no G-20, por exemplo.

C6
A seguir, serão  comparadas  as atuais situações das relações do Brasil 
com a Federação Russa e com os Estados Unidos da América (EUA) nas 
expressões econômica e militar. 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO

a.  Comparação da  atual situação das relações  do  Brasil  com  a  Federação 
Russa  e com os Estados Unidos (EUA) na expressão econômica

C7

Intercâmbio bilateral – O volume anual do comércio bilateral  com a 
Federação Russa é de cerca de 5,7 bilhões de dólares. A Rússia é o 
10º  principal  parceiro  comercial  do  Brasil  no  cenário  internacional, 
segundo dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE).  Já  com 
os EUA, que são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, o fluxo 
de comércio bilateral  é maior do que US$ 60 bilhões,  superando em 
muito o fluxo com a Federação Russa. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

C8

Exportação –  O Brasil exporta para a Rússia basicamente produtos 
do “complexo carne” (bovina, suína e frango), além de queijos, leite em 
pó e manteiga.  Com o mesmo perfil em relação aos EUA,  e com um 
fluxo  muito  superior, o Brasil  também  exporta  principalmente 
commodities agrícolas (laranja, soja e algodão), bem como produtos de 
siderurgia e madeiras tropicais. 

C9

Importação – O Brasil importa dos russos basicamente laminados de 
ferro/aço, petróleo, fertilizantes (ureia, cloreto de potássio, ortofosfato 
de amônia, nitrato de amônia e sulfato de amônia), carvão e armas. No 
tocante aos EUA, e com um volume muito superior,  o Brasil  importa 
trigo,  etanol  de  milho,  além  de  diversas  frutas  e  castanhas  como 
cerejas,  ameixas,  cranberries,  framboesas  e  pistaches,  as  quais  o 
Brasil não produz.

C10

Disputas  comerciais  ou  embargos –  o serviço  veterinário  russo 
embargou a importação de carne suína de dez unidades de frigoríficos 
brasileiros, incluindo abatedouros de bovinos e suínos da JBS, BRF e 
Marfrig.  Já  em  relação aos  EUA, existem  maiores conflitos  de 
interesses e contendas na  área comercial. O Brasil  se envolveu em 
uma série  de  disputa  na  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC) 
envolvendo subsídios  agrícolas  (suco  de laranja,  algodão e etanol), 
mas  também  relacionados  à  quebra  de  patentes  (produtos 
farmacêuticos do Brasil). 

C11

Parcerias e integração regional – os  BRICS (Brasil,  Rússia,  Índia, 
China  e  África  do  Sul) são  uma  tentativa  de  brasileiros  e  russos, 
juntamente  com  outros  países  emergentes,  de  propor  uma  nova 
arquitetura  mundial  de  poder  que  rivalize  com  as  instituições 
econômicas  criadas  com  a  liderança  dos  EUA a  partir  do  final  da 
Segunda  Guerra  Mundial,  notadamente  o  Fundo  Monetário 
Internacional (FMI). No tocante aos EUA, as iniciativas tomadas foram 
no  sentido  de  consolidar  uma  orientação  dita  “anti-hegemônica”  na 
política  externa  e  de  constituir  organismos  de  consulta  e  de 
coordenação  regionais  afastados da  esfera  de  influência  dos  norte-
americanos, a começar pela implosão do projeto americano da Área de 
Livre-Comércio para as Américas (ALCA), gerando certo afastamento. 

C12

Investimentos diretos  –  o Brasil mantém unidades e representações da AB 
INBEV,  JBS FRIBOI, METALFRIO, WEG, MARCOPOLO, além de escritórios 
de representação de tradings que intermediam o fluxo comercial com a Rússia. 
Em relação aos EUA,  de modo mais  intenso,  as empresas brasileiras têm, 
atualmente, um estoque de mais de US$ 15 bilhões investidos em negócios 
como  alimentação,  siderurgia,  serviços  de  informação  e  produtos 
farmacêuticos. 

C13 Outras ideias ou fatores de comparação julgados pertinentes.

Conclusão Parcial

C14
Síntese das ideias comparadas na expressão econômica das relações 
do Brasil com a Federação Russa e com os EUA.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO

b. Comparação da atual situação das relações do Brasil com a Federação Russa 
e com os Estados Unidos da América (EUA) na expressão militar

C15

Indústria  de defesa – a Helicópteros da Rússia (ROSTVERTOL) e a 
Technodinamika, holding que fabrica componentes e vende serviços 
aeronáuticos,  irão  formar  uma  joint  venture para  a  manutenção  de 
helicópteros  Mil  Mi-171,  Mil  Mi-35M4 e  Kamov Ka-32 na  cidade  de 
Maringá  no  estado  do  Paraná  (PR).  Já  os  interesses  dos  EUA 
abrangem segmentos como o de satélites e  uma colaboração  mais 
intensa  no  desenvolvimento  do  Veículo  de  lançamento  de  Satélites 
(VLS).  EUA e Rússia, igualmente, vem estabelecendo importantes 
relações no campo da indústria de defesa com o Brasil.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

C16

Compra  de  meios  de  emprego  militar  – o Brasil  comprou  da 
Federação Russa 12 helicópteros MI-35 e está em negociações para a 
aquisição do sistema de artilharia antiaérea Pantsir-S1. Igualmente, no 
tocante  as  relações  com  os  EUA, o Exército  Brasileiro  (EB) opera 
quatro  helicópteros  Black  Hawk S-70A desde  1998,  quando  foram 
empregados na missão de paz na fronteira entre Peru e Equador. Ao 
mesmo tempo, o EB tem interesse no modelo M-28 para atender ao 
projeto de aquisição de aeronaves de asa fixa, uma vez que requer 
pistas curtas para pouso e decolagem.

C17

Setor  aeroespacial  – o Brasil  está  em acordo  para  que  a  Rússia 
substitua a Ucrânia na atividades da Alcântara Cyclone Space (ACS). 
O governo brasileiro pretende transformar, com o apoio russo, o Centro 
de Lançamento de Alcântara (CLA), em uma nova Kourou (Centro de 
Lançamentos na Guiana Francesa). De modo igualmente importante, a 
Agência Espacial Brasileira (AEB) da República Federativa do Brasil e 
a  Administração  Nacional  de  Aeronáutica  e  Espaço   dos  Estados 
Unidos da América (NASA) buscam estreitar laços a fim de desenvolver 
o cluster de defesa existente nessa área. 

C18

Acordos conjuntos da área de segurança e defesa –  a Federação 
Russa  apresenta  ao  Brasil  o  seu  sistema  automatizado  complexo 
chamado de “Cidade Segura”. A técnica foi desenvolvida para os Jogos 
Olímpicos  de  Inverno  de  Sochi,  realizados em 2014.  De um modo 
mais amplo do que com a Federação Russa, o Acordo Bilateral sobre 
Cooperação em Matéria de Defesa ou Defense Cooperation Agrement 
(DCA),  permitirá  a  realização  de  treinamentos  conjuntos,  cursos  e 
estágios,  facilitando  as  negociações  comerciais  de  equipamentos  e 
armamentos,  e  o  Acordo  sobre  Proteção  de  Informações  Militares 
Sigilosas  (GSOMIA)  que  cria  um  quadro  jurídico  para  a  troca  de 
informações especiais. 

C19

Cooperação  técnico-militar  entre  empresas  –  a ROSTEC, 
corporação estatal da Federação da Rússia, estabelece parcerias com 
as  brasileiras  Embraer,  Odebrecht  Defesa  e  Tecnologia  e  sua  filial 
Mectron.  De um modo mais amplo, o projeto KC-390  tem a parceria 
entre  a  Rockwell  Collins  e  a  EMBRAER   para  fornecer  o  Cargo 
Handling and Aerial Delivery Control System (CHADCS – Sistema de 
Controle de Voo e Movimentação de Carga).  A empresa americana, 
com isso,  aumentará sua participação no programa da Força Aérea 
Brasileira (FAB) em 30% em relação ao contrato antigo. 

C20

Presença em Organismos Internacionais (OI) na área de segurança 
e defesa – o Brasil e a Rússia estão alinhados no âmbito dos BRICS 
acordos na área de defesa. De um modo mais aprofundado, o Brasil e 
os EUA são tradicionais aliados em assuntos de segurança hemisférica 
e  defesa,  vide  o  acordo  militar  que  vigorou  entre  1952 e  1977,   a 
Organização  dos  Estados  Americanos  (OEA)  e  o  Tratado 
Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR).  Atualmente, buscam 
solidificar um novo acordo.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C22
Síntese das  ideias  comparadas na expressão  militar das relações do 
Brasil com a Federação Russa e com os EUA.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C23
Retomada das questões que envolvem a atual situação das relações do 
Brasil com a Federação Russa e com os EUA sob novo enfoque.
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C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C24

Elaboração da síntese das CP de forma a integrar os conhecimentos adquiridos 
com a comparação entre as relações do Brasil com a Federação Russa e com 
os EUA nas expressões econômica e militar. Importante sinalizar  que o Brasil 
aumentou suas compras tanto no mercado russo como no dos EUA. Além disso, 
tradicionalmente  compartilha  interesses  comerciais com os  EUA,  mas  busca 
diversificar parcerias estabelecendo maiores vínculos com a Federação Russa. 
O Brasil tem maiores laços com os EUA, devido a preocupação compartilhada 
com a segurança hemisférica.

C25

O  Brasil,  na  expressão  econômica  se  distancia  relativamente  dos 
Estados Unidos (EUA) para se aproximar da Rússia, principalmente por 
causa  dos  BRICS.  Age  no  sistema  internacional  como  potência 
emergente  que  quer  descongelar  as  estruturas  de  poder  no  sistema 
internacional,  isto  é  reformar  as  instituições  econômicas  que  foram 
erigidas pelos EUA em prol de uma multipolaridade. 

C26

O Brasil,  na expressão militar,  aproximou-se tanto dos EUA como da 
Federação Russa a fim de suprir necessidades de reaparelhamento de 
suas  forças  armadas para  atender  aos  novos  desafios  impostos  por 
exemplo pela realização de grandes eventos, mas precisa investir mais 
na sua indústria de defesa valorizando os atuais projetos estratégicos e 
seu próprio conhecimento doutrinário.

C27

Por fim, o Brasil deve pautar seu relacionamento com russos e norte-
americanos com vistas a ampliar sua projeção econômica, bem como 
autonomia  tecnológica  na  expressão  militar  com  um  relacionamento 
altivo  e  ativo  que  possibilite  não  apenas  o  fornecimento  direto  de 
produtos, mas também a possibilidade de transferência de tecnologia 
conforme suas necessidades estratégicas.

C28 Outras ideias ou fatores de comparação julgados 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 QUESTÃO (Valor 4,0)

“A  estabilidade  na  ordem  internacional  é  sempre  transitória.  O  meio  internacional  está  sempre  em 
transformação mesmo quando existem forças capazes de serem caracterizadas como hegemônicas (…)  O 
Estado continua, entretanto, sendo um ator central na ordem internacional por muitas razões, entre elas o fato 
de que o Estado continua sendo a garantia da ordem tanto no plano interno quanto no meio internacional.” 
(SATO,  Eiti.  A  Agenda  Internacional  depois  da  Guerra  Fria:  Novos  Temas  e  Novas  Percepções). 
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292000000100007&script=sci_arttext

Caracterizar os principais temas que afetam o cenário internacional contemporâneo.   
 

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 
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

O  cenário  internacional  contemporâneo  é  caracterizado  por  uma 
multiplicidade de agentes e interesses que têm alcance global, gerando 
uma complexa teia de relações econômicas, políticas, psicossociais e 
jurídicas. 

C2

Com o fim da Guerra Fria e o advento da nova ordem internacional, o mundo 
passa a apresentar uma multiplicidade de novos atores como grupos terroristas, 
grandes empresas, organizações não-governamentais, blocos econômicos, etc 
com capacidade de influenciar na agenda dos estados.

C3
Dentre os temas importantes temos as migrações, a questão ambiental, 
a  escassez  hídrica,  a  energia,  a  enorme  e  recente  expansão  do 
islamismo.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292000000100007&script=sci_arttext
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C4

O  cenário  internacional  está  cada  vez  mais  integrado  devido  ao 
desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação e ao aumento 
de todas as forma de intercâmbio entre as nações (comércio, turismo, 
investimentos e contatos culturais, etc).

C5
A seguir serão caracterizados os principais temas que afetam o cenário 
internacional contemporâneo.

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 migração internacional e os seus problemas socioeconômicos.

C8 O Narcotráfico internacional.

C9
A  crise  ambiental  (ameaças/poluição,  mudanças  de  clima, 
superpopulação).

C10 O drama dos refugiados na Europa e no mundo.

C11 O fundamentalismo islâmico no mundo contemporâneo.

C12 A Corrupção (nos governos e nos negócios).

C13 Os problemas econômicos/Impacto de globalização econômica.

C14 A pobreza (miséria, fome) no mundo contemporâneo.

C15 As guerras e conflitos no mundo (ausência de paz).

C16 A questão energética (redução do preço do petróleo, shale gas, etc)

C17 A pirataria em águas internacionais.

C18 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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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


