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PEP/2017 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

GEOGRAFIA

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

Estudar o processo de formação e evolução da União Europeia (UE) nas expressões política e militar, a partir
do final da IIª Guerra Mundial até os dias atuais.

 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
O Benelux,  criado em 1944, formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo foi o
embrião que, mais tarde, deu origem à União Europeia (UE).União Aduaneira e
adoção da Tarifa Externa Comum (TEC). 

C2
A UE, atualmente, é o maior bloco econômico do mundo contando com a união
econômica e política de 28 estados-membros.

C3
A  Comunidade  Econômica  Europeia  (CEE),  primeira  proposta  existente  de
promoção  à  livre  circulação  de  mercadorias,  capitais  e,  principalmente,  de
pessoas. 

C4 Tratado de Maastricht instituiu a UE em 1993. 

C5
Criação do  euro(moeda única). Em 2002, entrou em circulação, tornando-se a
moeda oficial da maioria dos membros da UE, com exceção de Reino Unido e
Dinamarca. 

C6
A seguir, será  estudado o processo de formação e evolução da União Europeia
(UE) nas expressões política e militar, a partir do final da IIª Guerra Mundial até os
dias atuais

C7  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

C8

a. Expressão política
Em 1952, juntaram-se ao Benelux: França, Alemanha e Itália, dando origem à
CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do Aço).  Estabelecimento de um
mercado  siderúrgico  em  comum  para  integrar  a  produção  industrial  e  o
fornecimento de matérias-primas. 

C9

Em março de 1957, foi assinado o  Tratado de Roma, que deu origem à  CEE,
também conhecida por MCE (Mercado Comum Europeu). Ampliação dos acordos
econômicos.  Era  a  primeira  vez  que  a  Europa  integrava  em  grande  escala
algumas de suas principais potências econômicas em um mercado comum. 

C10
Em 1989, a Alemanha Oriental também foi incorporada ao bloco(queda do muro
de Berlim).

C11 O Tratado de Maastricht instituiu a UE em 1993. Bruxelas é a capital da UE. 

C12
Ingresso no bloco nas décadas seguintes: Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Grécia,
Espanha e Portugal, totalizando aquilo que se convencionou chamar de A Europa
dos 12. 

C13
O Acordo de Schengen (1997) é uma convenção entre países europeus sobre
uma política de abertura das fronteiras e livre circulação de pessoas entre os
países signatários. 

C14
O  governo  da  UE  é  constituído  de  sete  Instituições:  Parlamento  Europeu,
Conselho  da  UE,  Conselho  Europeu,  Tribunal  de  Justiça  da  UE,  Tribunal  de
Contas Europeu e Banco Central Europeu. 

C15
O  Tratado  de  Lisboa  (2009)  aumentou  o  poder  político  do  cidadão  podendo
intervir e solicitar alterações em conjunto desde que decididas em comum acordo
pela maioria dos membros.

C16
Atualmente, a Turquia, a Ucrânia e a Macedônia negociam suas entradas no bloco,
enquanto a República de San Marino encontra-se em fase de adesão. 

C17
O Reino  Unido  decidiu  em referendo popular  (Brexit)  pela  saída  da  UE,  que
acontecerá em um futuro próximo. Razões da saída.

C18 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C19 Resumo das ideias estudadas.

C20

b. Expressão militar
A política  da  UE quanto  à  defesa  e  segurança  foi  estabelecido  pela  Política
Externa e de Segurança Comum (PESC). 

C21
Atualmente, não existem forças armadas na UE, visto a integração europeia não
ter desenvolvido muito a área da defesa. 

C22
Verificaram  várias  iniciativas  de  defesa,  manutenção  da  paz  e  organizações
estabelecidas no contexto da UE. 

C23
A própria defesa da UE é do domínio de cada estado-membro. Atualmente, mais
próximo ao que se pode ser  chamado de forças armadas da UE,  é a  rápida
implantação da força pelos Grupos de Combate da UE. 
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C24
Alguns  estados-membros  da  UE  são  também  membros  da  Organização  do
Tratado do Atlântico  Norte  (OTAN) e  cooperam em defesa da política  da UE
(segurança coletiva), 

C25
A indústria da defesa caracteriza-se por elementos econômicos e tecnológicos
que constituem importantes fatores para a competitividade industrial europeia. 

C26
Criada  em 2004,  a  Agência  Europeia  de  Defesa  contribui  ativamente  para  o
desenvolvimento da indústria de defesa. Desafios e repercussões com a atual
redução das despesas de defesa da UE. 

C27
Um dos principais objetivos da política para a indústria de defesa da UE é o
desenvolvimento  de  uma  Base  Tecnológica  e  Industrial  de  Defesa  Europeia
(EDTIB) concorrencial. 

C28
Na  resolução  de  21  de  maio  de  2015,  o  Parlamento  afirma  que  as  atuais
ameaças à segurança são comuns a toda a UE e abordadas de forma unida e
coordenada, juntando e partilhando os recursos civis e militares. 

C29

O avanço na criação de um mercado europeu de equipamentos de defesa e no
desenvolvimento  de  uma  base  industrial  e  tecnológica  de  defesa  europeia
(BITDE) competitiva, capaz de gerar sinergias através de uma maior coordenação
transfronteiriça e de fornecer as capacidades necessárias para a Política Comum
de Segurança e Defesa é essencial.

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C31  Resumo das ideias estudadas.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

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

Algumas ideias

C32
A UE teve como origens a CECA, CEE, culminando com sua criação pelo Tratado
de Maastricht em 1993.

C33
Maior bloco econômico do mundo contando com a união econômica e política de
28 estados-membros.

C34 Criação da moeda única, o euro, contribuiu para a consolidação da UE.
C35 Expectativa pela saída do Reino Unido da UE.
C36 A defesa e segurança da UE foram estabelecidas pela PESC. 
C37 A defesa da UE é do domínio de cada estado-membro.
C38 Rápida implantação da força pelos Grupos de Combate da UE.
C39 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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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 2ª         Q  UE  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Justificar a importância da Ucrânia para o equilíbrio de poder entre o continente europeu e a Rússia.

  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

C1
A Ucrânia é um país da Europa Oriental. Faz fronteira com a Federação Russa a
leste e nordeste; Bielorrússia a noroeste; Polônia, Eslováquia e Hungria a oeste;
Romênia e Moldávia a sudoeste; e Mar Negro e Mar de Azov ao sul e sudeste, 

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

 Algumas
ideias

C2

República de mais de 44(quarenta e quatro) milhões de habitantes. Economia
fragilizada,  enorme  potencial,  território  de  mais  de  600.000  quilômetros
quadrados e alvo de uma queda de braço entre a União Europeia (UE) e Rússia. 

C3
Europeus  tem interesse  em expandir  suas  fronteiras  para  o  leste  e  isolar  a
Rússia.

C4
A Rússia pretende aumentar sua área de influência e aproximar-se da UE para
confrontá-la.

C5
A Ucrânia é considerada o “celeiro da Europa” devido à fertilidade de suas terras.
Em 2011, o país era o terceiro maior exportador de grãos do mundo, com uma
safra muito acima da média.

C6
A Ucrânia tem um setor de manufatura bem desenvolvido, especialmente na área
de aeronáutica e de equipamentos industriais. 

C7
A seguir, será justificada a importância da Ucrânia para o equilíbrio de poder entre
o continente europeu e a Rússia.

C8 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

C9 Importância de uma saída estratégica para a Rússia no Mar Negro.
C10 Grande parte da Marinha Russa está fundeada no Porto de Sebastopol, na Criméia.

C11 A Ucrânia é grande produtora de grãos e vinhos e de produtos alimentícios.

C12
A Ucrânia é a base de identidade da Rússia. Criméia pertencia à Rússia até
1854.Grande quantidade de russófilos.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C13
Para a UE, a Ucrânia é porta de entrada do Oriente para expandir seu mercado
consumidor de produtos e serviços.

C14 Interesse da UE no minério de ferro e produção de aço da Ucrânia.

C15
Interesse  da  Rússia  que  a  Ucrânia  e  outros  países  criem  uma  “zona  de
separação” entre ela e a Europa, em particular as nações que fizeram parte do
bloco oriental. 

C16
Gasodutos da Gazprom e o monopólio da Rússia na área de trânsito da energia
primária das zonas do Mar Cáspio e da Ásia Central 

C17
Questões históricas, culturais e econômicas ligam a Ucrânia à Rússia, mas a
população que tem protestado nas ruas vê motivos mais fortes para se inclinar
para o lado europeu. 

C18
Em 2008, a UE negociou durante anos uma aproximação com seis ex-repúblicas
soviéticas  –  Ucrânia,  Geórgia,  Moldávia,  Bielo-Rússia,  Armênia  e  Azerbaijão
(Acordo chamado de Parceria Oriental). 

C19

O acordo Parceria Oriental propõe vantagens econômicas e comerciais para os
países  do  leste,  que  abririam  seu  mercado  consumidor  para  os  produtos  e
serviços da UE. Os europeus,  por sua vez,  também teriam acesso a setores
estratégicos da economia ucraniana, como tecnologia bélica e aeroespacial de
ponta, extração de minério de ferro e produção de aço (o principal produto de
exportação de Kiev). 

C20

Em contrapartida, a UE oferece apoio técnico para a consolidação de "valores
comuns como a  democracia,  o  Estado  de  Direito  e  o  respeito  pelos  direitos
humanos,  assim  como  os  princípios  da  economia  de  mercado,  o
desenvolvimento sustentável e a boa governança

C21
Ucrânia, o país é ainda um dos clientes mais importantes de Moscou e também
abriga instalações militares e mísseis do espólio soviético. 

C22
Depois  da  independência,  em  1991,  a  Ucrânia  tornou-se  automaticamente
dependente  das  importações  de  matéria-prima  provenientes  da  Rússia,
sobretudo gás natural e petróleo. 

C23
A Rússia ainda ameaça a Ucrânia com a possibilidade de subir os preços das
commodities e, em caso extremo, simplesmente cortar o fornecimento de gás –
fato que já ocorreu em de 2009, em pleno inverno. 

C24
A  União  Eurasiana,  projeto  geopolítico  ousado  da  Rússia,  com  históricas
tendências imperialistas para competir com a UE. 

C25 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)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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O  R  I      E  N      T  A  Ç      Õ      E      S   G      E  R      A  I      S

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo, de
maneira a orientar o estudo do aluno 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 do aluno para
que realize uma prova equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador.
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. 
A EXPRESSÃO  ESCRITA,  para  cada  uma  das  questões,  deverá  ser  corrigida  conforme  o  modelo

constante no item 3 acima. Para melhor preparação, 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 encarada de
forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido  formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


