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PEP - 2016 - 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1  a   QUESTÃO (Valor 6,0)

Analisar o emprego das novas tecnologias de informação e comunicação no mundo contemporâneo, de 1950
até os dias atuais, concluindo sobre a influência dessas tecnologias nas relações econômicas entre as nações.

 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
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      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 da síntese
coerente com 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
O mundo contemporâneo viveu,  a partir  do fim do século passado,  a onda da
globalização.

C2
A  globalização  trouxe  mudanças  na  estruturação  da  produção  na  sociedade
capitalista. Esta mudança exigiu o desenvolvimento de redes de infraestrutura de
comunicação e transporte.

C3
As novas tecnologias e as dinâmicas de circulação reduziram as barreiras espaciais
e mudaram a relação espaço-tempo.

C4
A  dispersão  de  produção  por  várias  partes  do  globo  tem  contribuído  para  o
aumento dos fluxos de capitais, informações, mercadorias e pessoas. A aceleração
desses fluxos é uma das principais características da globalização.

C5
As novas tecnologias e a desregulamentação do setor financeiro, ficou mais fácil
transferir dinheiro e realizar investimentos produtivos nos mais diferentes países.

C6
Ao longo dos últimos séculos ocorreram cinco ciclos de inovação tecnológica: o
ciclo hidráulico (1785), o do carvão (1845), o do petróleo (1900), o da eletrônica
(1950) e o da informática (1990).

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

 
  Desenvolvimento
     (55% a 70%)

    Algumas ideias

a. Novas tecnologias de 1950 a década de 1980:

C8
As principais interfaces de comunicações: o telefone móvel, a internet, a robótica, o
veículo não tripulado (drone), a Televisão, a cibernética, o sistema de satélites e o
computador.

C9
O  Ciclo  da  Eletrônica  foi  aplicado  na  aviação,  nos  pólos  petroquímicos  e  nos
aparelhos eletrônicos.

C10
Nos anos 1970, iniciou-se o que viria a ser conhecido como a Terceira Revolução
Industrial ou Informacional.

C11
Na década de 1980, o setor industrial absorveu a automação, com a introdução dos
robôs (robótica). 

C12
A robótica, que teve sua hegemonia no Japão na década de 1980, se generalizou
na década de 1990 nos EUA, na Europa e até em países em desenvolvimento.
Esse foi outro fenômeno que modificou muito fortemente a situação mundial. 

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14 Síntese das ideias lançadas no desenvolvimento.

b. Novas tecnologias de 1990 aos dias atuais:

C15
O  ciclo  da  informática,  iniciou-se  em  torno  de  1990,  redes  digitais,  sofware,
novas mídias e a biotecnologia, ampliaram as vias de comunicação. 

C16

O desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação permitiu a formação
de  redes  digitais.  Grande  parte  da  produção  e  dos  serviços  passou  a  ser
programada por computador.

C17
As  empresas  multinacionais  e  transnacionais,  com  as  novas  facilidades  de
comunicação, flexibilizaram sua localização em proveito da produção. 

C18
Nos últimos 15 anos,  quando se passou a falar em globalização, houve um salto
tecnológico muito grande, permitindo que a interação entre as várias regiões do
globo fosse muito mais rápida e instantânea. 

C19
A  internet  e  a  telemática,  vêm,  cada  vez  mais  revolucionando  as  formas  de
armazenar e disseminar informações, além de provocar efeitos significativos em
diversos setores econômicos.

C20  Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C21 Síntese das ideias lançadas no desenvolvimento.

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Algumas ideias

C23
A internacionalização da economia entre países se acentuaram nos séculos XIX e
XX, períodos marcados por intensas mudanças tecnológicas.

C24
As  mudanças  na  estrutura  de  produção  trazidas  pela  tecnologia  das  últimas
décadas alteraram as relações de poder no mundo.

C25

No presente  século,os  países  emergentes  conquistaram mais  poder,  porque,
além de estarem de igual para igual com os desenvolvidos no novo sistema de
produção,  os  emergentes  têm  aproveitado  a  sobra  de  dinheiro  no  mundo,
assumindo poder financeiro. 

C26

Atualmente, o capitalismo global caracteriza-se por ter na inovação tecnológica um
instrumento  de  acumulação  em  nível  e  qualidade  infinitamente  superiores  aos
experimentados  em  suas  fases  anteriores  e  por  utilizar-se  intensamente  da
fragmentação das cadeias produtivas propiciada pelos avanços das tecnologias da
informação.

C27
O geógrafo  Milton  Santos  tem afirmado que  a  sociedade  atual  vive  num meio
técnico-científico-informacional,  pois os espaços estão fortemente carregados de
ciência, técnica e informação.

C28 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)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Caracterizar os acordos e tratados internacionais, assinados a partir da Conferência das Nações Unidas sobre
meio ambiente (ECO-92), realizada na cidade do Rio de Janeiro, até a 21ª Conferência das Partes da Convenção das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 21), ocorrida na cidade de Paris, em 2015.

 
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.
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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%)

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

As pesquisas ambientais e os debates sobre aquecimento global, efeito estufa,
buraco  na  camada  de  ozônio,  perda  da  biodiversidade  e  poluição
transfronteiriça,  são  temas  de  negociações  internacionais  na  Nova  Ordem
Internacional e foco de grandes pressões geopolíticas.

C2
Um dos reflexos da “explosão” acerca da tão falada consciência ecológica por
parte  das  sociedades  tem feito  surgir  cada  vez  mais  grupos  e  países  que
buscam a preservação da natureza.

C3
As ideias ecológicas foram difundidas a partir da década de 70, os grupos não
se restringem apenas às questões ambientais, tratam também dos aspectos
sociais e culturais, principalmente em nível local.

C4

Contando com a opinião pública e com os meios de comunicação em massa,
em países  de ideologias  democráticas,  muitas vezes  as Organizações Não
Governacionais(ONGs) exercem pressão sobre os governos para instaurar leis
e tratados internacionais.

C5
O conjunto de tratados mais recentes tem algumas pautas de discussões 
devido à pressão das ONGs e da mídia, dessa forma já são contabilizados 
vários tratados, conferências e convenções.

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
Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente (ECO 92). 

C8
Resultado  da  ECO  92,  foi  assinada  uma  Convenção  sobre  as  Mudanças
Climáticas.

C9

Além  da  assinatura  de  acordos  sobre  mudanças  climáticas  na  ECO-92  foi
promovida também a implantação da Declaração sobre as Florestas, que tem
como principal objetivo ressaltar a necessidade de preservação das florestas
existentes no planeta. 

C10
Ainda na ECO-92, foi assinada a Convenção sobre a Diversidade Biológica que
estabelece uma ligação entre preservação e produção econômica a partir da
extração de elementos naturais, como matéria-prima para as indústrias.

C11

 Ficou definida na ECO-92, a partir do consentimento de 191 países, a redução
do índice da população sem acesso à água potável,  além disso,  os países
desenvolvidos deveriam destinar 0,7% do Produto Interno Bruto(PIB) para as
nações  pobres  que  se  comprometeram  a  preservar  a  natureza  e  a
biodiversidade como um todo.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C12
A Agenda 21 estabelecida pelos países participantes, da ECO-92, centralizou-
se  na  ideia  do  desenvolvimento  sustentável  e  de  implantação  de  medidas
sociais.

C13
Posteriormente  no  Protocolo  de  Kyoto,  em  1997,  foram  realizadas  várias
alterações em relação às metas propostas na ECO-92.

 C14
No Protocolo de Kyoto ficou definido que o conjunto dos países mais 
industrializados deveriam diminuir a emissão de gases de dióxido de carbono.

 C15

Ainda em Kyoto, com um objetivo básico de reduzir a emissão de gases, e 
automaticamente diminuir o efeito estufa, na conferência ficou definido que os países de
maior industrialização estariam obrigados a subtrair o volume de gases, no mínimo 5% 
se comparados com a década de 90, entre os anos de 2008 e 2012.

  C16
Os Estados Unidos da América(EUA), que ocupam o lugar de maior emissor, 
com quase 24% do total mundial se recusaram a assinar o Protocolo de Kyito.

C17
Em 2001, foi realizada a Convenção de Estocolmo, que tinha como objetivo a 
proibição da produção e do uso de 11 compostos químicos classificados como 
poluentes orgânicos persistentes (POPs). Entrou em vigor em 2004.

C18

Em 2002, em Johannesburgo, no Rio+10 foram assinados e aprovados a Declaração
Política da Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que tem  como principal
objetivo pedir anistia das dívidas adquiridas pelos países pobres, pois impossibilita-os
de implantação efetiva de um desenvolvimento sustentável. 

C19
O Brasil possui desde 2008 um Plano Nacional de Mudanças Climáticas, que
estabelece  a  meta  de  que  chegaríamos  em  2015  com  um  desmatamento
líquido zero em todas regiões do país.

C20 A  21ª  Conferência  das  Partes  da  Convenção-Quadro  das  Nações  Unidas  sobre
Mudanças Climáticas (COP21) foi realizada em dezembro de 2015, na cidade de Paris.

C21 Na COP21, 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.

C22

A  contribuição  brasileira  levada  à  COP21,  chamada  Contribuição
Nacionalmente Determinada Pretendida (INDC, 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.

C23

As contribuições do Brasil e dos países na convenção das Nações Unidas para
a COP21 tiveram o objetivo de limitar o aumento da temperatura média da
Terra a 2 graus Celsius (ºC) até 2100, em relação aos níveis pré-Revolução
Industrial. Ultrapassar esse limite provocaria mudanças climáticas severas.

C24 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


