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       PEP – 2016 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1  a   QUESTÃO   (Valor 6,0)

Analisar as relações do Brasil com a União Europeia, nas expressões econômica e científica/tecnológica, 
neste início do século XXI. 

  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  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
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)

Object 1
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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 15%)

Ide ias

C1
A União Europeia (UE) é uma união econômica e política de 28 Estados-
membros independentes situados principalmente na Europa.

C2
A partir do início deste século o Brasil intensificou sua relação econômica e 
científica com os países da UE. 

C3
Em 1999, 18 países adotaram a moeda EURO, dando início a um período único 
na história da Europa.

C4
Em 2007, a UE recomendou o estabelecimento de uma Parceria Estratégica, na 
área científica/tecnológica, para aprofundar os seus laços com o Brasil.

C5
Em 2010, a UE gerou cerca de16.242 milhões de dólares, 26% do produto do 
interno bruto (PIB) global, tornando-se a maior economia do mundo. 

C6 Ligação da introdução com o desenvolvimento (a cargo do aluno).

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  
(55% a 70%)

Ide ias

a. Relações na expressão econômica:

C8
A UE instituiu um mercado comum através de um sistema padronizado de leis 
aplicáveis a todos os Estados-membros.

C9
O Brasil é a maior economia da América Latina, sendo responsável por 37% do 
comércio da UE com a região latino-americana (2011). 

C10
A UE é o principal parceiro econômico do Brasil, sendo responsável por 20% 
das exportações totais (2012). Nos últimos 5 anos, o comércio bilateral entre a 
UE e o Brasil cresceu uma média de 8,4% ao ano.  

C11
A UE importa  do  Brasil  produtos  primários,  em especial  produtos  agrícolas 
(41%), bem como combustíveis e produtos de mineração (31%).

C12  O Brasil é o maior exportador individual de produtos agrícolas para a UE.

C13
Os  produtos  manufaturados,  também  são  importantes:  representam 
aproximadamente um quarto das exportações brasileiras para a UE.

C14
As  exportações  da  UE  para  o  Brasil  consistem  principalmente  de  produtos 
manufaturados, como maquinaria, equipamento de transporte e produtos químicos.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C16
Em 2013, houve um saldo de 7 bilhões de euros na balança comercial 
brasileira.    O Brasil importou 33 bilhões  e exportou 40 bilhões de euros. A 
tendência é de aumento nas relações comerciais entre o Brasil e a UE.   

 b. Relações na expressão científica/tecnológica:

C17
Em 2007 os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e das Relações 
Exteriores (MRE) realizaram a primeira reunião com a Comunidade Cientifica Europeia.

C18

O MCTI formalizou a cooperação com o Centro Comum de Pesquisa da 
Comissão Europeia (JRC) em janeiro de 2013 e já estabeleceu parcerias em 
biotecnologia, óleo e gás, propriedade intelectual, recursos hídricos, redes 
elétricas inteligentes e sensoriamento remoto.

C19
Atualmente estão em andamento projetos das áreas como bioeconomia, 
energia nuclear, nanotecnologia, pesquisa marinha e tecnologias da informação 
e comunicação (TICs). 

C20
Em 2015 houve o 7º Encontro do Comitê Diretivo Conjunto entre Brasil e União 
Europeia, na ocasião foi lançado o programa 'Horizon 2020'.

C21
O programa 'Horizon 2020' destina-se ao financiamento de pesquisa e inovação 
com aporte de €80 bilhões (2014 -2020). 

C22

Um dos eixos do Horizon 2020 é aumentar e aperfeiçoar a transformação 
gerada por projetos de pesquisa e inovação. A Comissão Europeia negocia 
com agências brasileiras mecanismos de financiamento que possibilitem maior 
participação do País na iniciativa.
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C23 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C24

Todas as áreas do conhecimento estão abertas a cooperação. As consideradas 
fortemente estratégicas são pesquisa marinha, segurança alimentar, agricultura 
sustentável e bio-economia, energia, tecnologias de informação e comunicação, 
nanotecnologia e inovação.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C25
O estágio das relações econômicas do Brasil com a UE, no início deste século é 
excelente, mesmo considerando as crises mundiais.    

C26 Na aréa científica o programa HORIZON 2020 alavancou as relações Brasil-UE.

C27
Em síntese, todos os países que integram o bloco político-econômico da UE, 
vêm estreitando os laços e estabelecendo acordos bilaterais, multilaterais e em 
bloco com o Brasil.

C28

A 1ª Cúpula UE-BRASIL foi realizada em Lisboa, em julho de 2007. A última 
ocorreu em 2015. A organização destas reuniões, numa base anual e ao mais 
alto nível da hierarquia, veio reforçar substancialmente o diálogo político entre a 
UE e o Brasil.

C29

A UE é o maior investidor estrangeiro no Brasil, com investimentos em diversos 
setores da economia brasileira. Cerca de 50% dos fluxos de investimento 
estrangeiro direto (IED) recebidos pelo Brasil nos últimos 5 anos se originaram 
na UE. 

C30
Em 2014, a UE gerou um produto interno bruto(PIB) de18.451   b  ilhõe  s     de   
dólares, o que representa cerca de 20% do PIB global mundial.

C31
O Brasil adotou recentemente o multilateralismo, com isso, sua relação com a 
UE fortaleceu neste início de século.

C32 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)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilh%C3%A3o
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O      (Valor 4,0)

Apresentar as principais posições defendidas pelo atual governo brasileiro nos fóruns internacionais sobre 
Clima, Educação e Saúde.

 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)

 

 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 Ministério das Relações Exteriores (MRE) é o responsável pela política brasileira 
junto aos fóruns internacionais.

C2
O Brasil defende suas posições em todos os fóruns que participa, tudo de acordo 
com os organismos internacionais e o que prescreve a Constituição Brasileira.

C3
Em 1988, o Ministério da Saúde (MS) criou a Assessoria de Assuntos Internacionais 
de  Saúde  (AISA),  com a  finalidade  de  responder  pela  posição  brasileira  sobre 
temas de saúde em âmbito internacional.

C4
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é o órgão responsável pela política brasileira 
junto  aos organismos internacionais  sobre as mudanças climáticas que ocorrem 
hoje no mundo.

C5
O  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC)  é  o  órgão  responsável  pelo 
planejamento  e  execução  dos  projetos  brasileiros,  junto  aos  organismos 
internacionais, na área educacional.

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
No Ministério da Saúde a AISA planejou cinco pontos estratégicos, defendidos nos 
fóruns internacionais.

C8
Estratégia 1:  Promoção internacional para o fortalecimento e desenvolvimento do 
complexo industrial, de ciência, tecnologia e inovação em saúde. 

C9 Estratégia 2: Fortalecimento da atuação do setor saúde em fóruns multilaterais. 

 C10 Estratégia 3: Fortalecimento da Integração regional em saúde. 

 C11
Estratégia 4: Fortalecimento da cooperação internacional e assistência humanitária 
em saúde. 

C12 Estratégia 5: Aperfeiçoamento da gestão nas ações internacionais de saúde.

C13
O Ministério do Meio Ambiente: desde a assinatura do Protocolo de Kyoto em 1997, 
que o governo brasileiro  defende e mantém suas posições de redução das 
emissões de gases de efeito estufa.

C14
Em dezembro de 2015, na França, foi realizada a Conferência Mundial sobre Clima 
(COP-21), na qual, foi assinado o acordo de combate ao aquecimento global.

C15
O Brasil concordou que 1,5 grau Celsius continuará sendo a meta de aquecimento 
do planeta até 2100.

C16
O Brasil apresentou a meta de diminuir as emissões de gases de efeito estufa em 
37% até 2025 e em 43% até 2030, tendo 2005 como ano-base. 

C17

A  contribuição  brasileira  levada  à  COP,  chamada  Contribuição  Nacionalmente 
Determinada Pretendida (INDC, na sigla em inglês), contém ainda ações como o fim 
do  desmatamento  ilegal  na  Amazônia,  a  restauração  e  reflorestamento  de  12 
milhões  de  hectares,  a  recuperação  de  15  milhões  de  hectares  de  pastagens 
degradadas  e  o  alcance  de  45%  na  participação  de  energias  renováveis  na 
composição da matriz energética.

C18
O Brasil  foi cumprimentado, durante a COP-21, por ter apresentado seu Código 
Florestal, fruto de cinco anos de trabalho na área de preservação ambiental.

C19

O Prefeito do Rio de Janeiro participou da reunião do C40, grupo paralelo a COP-21 
criado por prefeitos das principais capitais do mundo, na qual anunciaram um fundo 
de 5 milhões de dólares, destinado a iniciativas de combate à mudança do clima e 
redução das emissões de gases de efeito estufa.

C20
O Ministério da Educação e Cultura possui diversos programas e bolsas de estudo 
previstos no Plano Nacional de Educação, que são apresentados e defendidos nos 
fóruns internacionais sobre educação.

C21
O Programa de Estudantes – Convênio de Graduação (PEC-G) oferece formação 
superior a cidadãos de países com os quais o Brasil mantém acordos educacionais.

C22
O  Programa  Universidade  para  Todos  (Pro  Uni)  oferece  bolsas  de  estudo  em 
instituições privadas de Educação Superior.

C23

O Programa Ciência sem Fronteiras (PSF) é um programa que busca promover a 
consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação 
e  da  competitividade  brasileira  por  meio  do  intercâmbio  e  da  mobilidade 
internacional.  A iniciativa  é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de 
suas  respectivas  instituições  de  fomento  –  CNPq e  Capes  –,  e  Secretarias  de 
Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.

C24
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é destinado a financiar prioritariamente 
estudantes de cursos de graduação.

C25
O Projeto  Milton  Santos  de  Acesso  ao  Ensino  Superior  (Promisaes)  tem  como objetivo 
fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais 
mantém acordos, em especial os africanos, nas áreas de educação e cultura.

C26 Outras ideias julgadas pertinentes (Diversos Programas, projetos e posições). 

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


