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PEP/ 2017 - 3ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
GEOGRAFIA 

 
  1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 
 Comparar a distribuição atual da população da região Sudeste com a região Norte do Brasil, na expressão 
psicossocial, concluindo sobre as políticas governamentais visando à diminuição dos desequilíbrios regionais. 

 1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(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 
Desenvolvimento 

(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. 

Desenvolvimento 
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. 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

Conclusão 
(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)  
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 2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

 
Introdução 

(10% a 15%) 
Algumas ideias 

C1 
A população da região Sudeste, de uma maneira geral, é diferente em 
diversos aspectos, da população da região Norte, particularmente na 
expressão psicossocial. 

 

C2 A região Sudeste abrange os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e São Paulo.  

C3 A região Sudeste possui uma extensão territorial de aproximadamente 
927,28 milhões Km².  

C4 A região Norte abrange os estados de Amazonas, Roraima, Pará, 
Amapá, Tocantins, Rondônia e Acre.     

C5 A região Norte possui uma extensão territorial de aproximadamente 3,87 
milhões Km².  

C6 
A seguir, será comparada a atual distribuição da população da região 
Sudeste com a região Norte, na expressão psicossocial, destacando as 
políticas governamentais visando à diminuição dos desequilíbrios 
regionais.   

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO  

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 
 

 
a. A atual situação da população da região Sudeste, na expressão 
psicossocial (fatores de comparação):  

C7 Efetivo: a população atual é, aproximadamente, de 85,75 milhões de 
habitantes.  

C8 A densidade demográfica é de 92,73 hab/km².  
C9 

Composição racial é composta de brancos, negros, pardos, amarelos e 
indígenas.  

 C10 
Nível de instrução com taxas elevadas e índice de analfabetismo 
relativamente baixo.  

 C11 Expectativa de vida ao nascer é, aproximadamente, de 76,8 anos.  

 C12 
População economicamente ativa é de 54,35 milhões de pessoas que 
corresponde a 45,05% do total do país. Taxa de desemprego de 11,4%.  

 C13 A população urbana corresponde a 90,75% dos residentes.  

C14 
Saneamento básico: abastecimento de água (96% de domicílios), 
esgotamento sanitário (80% de domicílios) e coleta de lixo (92% de 
domicílios). 

 

 C15 
Saúde: a região possui uma ampla cobertura dos serviços oficiais de 
saúde. Conta com 228 Hospitais Conveniados e mais de 3.300 
Unidades Básicas de Saúde. 

 

C16 
Habitação: o seu déficit habitacional é de 2.562 mil domicílios e 5,5 
milhões de pessoas vivem em favelas, quase metade da quantidade 
nacional. 

 

C17 Outras ideias ou fatores de comparação julgados pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C18 Síntese das ideias desenvolvidas.   
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO  

 

 b. A atual situação da população da Região Norte, na expressão 
psicossocial (fatores de comparação):  

   C19 Efetivo: a população atual é, aproximadamente, de 15,86 milhões de 
habitantes.  

   C20 A densidade demográfica é de 4,1 hab/km².  
   C21 Composição racial: composta de índios, portugueses e migrantes de 

outros estados.  
   C22 Nível de instrução muito baixo e grande índice de analfabetismo.  
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Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas Ideias 

C23 Expectativa de vida ao nascer é, aproximadamente, de 72 anos.  

C24 
População economicamente ativa é de 5,18 milhões de pessoas que 
corresponde a somente 4,29% do total do país. Taxa de desemprego 
de 10,5%. 

 

C25 População urbana e rural: há uma concentração de ambas nas 
margens dos rios, conhecida como população ribeirinha.  

C26 Saneamento básico: índices muito baixos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e coleta de lixo.  

C27 Saúde: a região possui uma pequena cobertura dos serviços oficiais de 
saúde. Conta apenas com 1,9 médicos por mil habitantes.  

C28 Habitação: o seu déficit habitacional é mais de 630 mil domicílios e 1,8 
milhões de pessoas vivem em favelas.  

C29 Outras ideias ou fatores de comparação julgados pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C30 Síntese das ideias desenvolvidas.  
 c. Comparação da distribuição atual das populações das Regiões 

Sudeste e Norte:  

C31  Efetivo: a taxa de natalidade da população da região norte é inferior à 
taxa da região sudeste.  

C32 A densidade demográfica da região norte é muito baixa em 
comparação com a da região sudeste.  

C33 A miscigenação racial é predominante em ambas as regiões.  
 C34 Nível de instrução da região sudeste muito superior da região norte e 

grande diferença no índice de analfabetismo.  
 C35 Expectativa de vida da região sudeste é superior a da região norte.  

 C36 
População economicamente ativa da região sudeste é dez vezes maior 
do que a da região norte. A taxa de desemprego de ambas as regiões 
são semelhantes. 

 

 C37 A população urbana é muito superior a população rural em ambas as 
regiões.  

C38 Os índices de saneamento básico da região sudeste são altos e da 
região norte são baixíssimos.  

 C39 A região norte carece de apoio de saúde, enquanto que a região sul é 
mais contemplada de médicos e hospitais.  

C40 Habitação: ambas as regiões tem déficit habitacional e pessoas 
vivendo em favelas.  

C41 Outras ideias julgadas pertinentes.   
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

Conclusão 
(20% a 30%) 

 
Algumas Ideias 

C42 Retomada da ideia central.  
C43 Síntese.  

C44 Citação dos Programas de Governo dos Ministérios responsáveis em 
diminuir as desigualdades regionais no Brasil.  

C45 Programa Saúde da Família e Programa Mais Médicos do Ministério da 
Saúde.  

C46 Programa de melhoria das cidades carentes em saneamento básico.  
C47 Programa Minha Casa Minha Vida visando diminuir o déficit 

habitacional.  
C48 Outros programas e ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS OBS 

(A) COERÊNCIA 
 

A1  
A2  
A3  
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(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 QUESTÃO (Valor 4,0) 
  
 

 Caracterizar as potencialidades econômicas do continente africano, destacando seu atual estágio de 
inserção na economia global. 
   

1. MÉTODO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(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 
 
 
 

Desenvolvimento 
(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. 

Desenvolvimento 
 

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)  
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2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

 
Introdução 

(10% a 20%) 
 

Algumas Ideias 

C1 
A África, um imenso continente onde vivem atualmente cerca de 780 
milhões de pessoas e onde existem 53 países independentes, apresenta 
grande diversidade étnica, cultural e política. 

 

C2 Se comparado com outros, do ponto de vista da economia, o continente 
africano é o mais pobre de todos.  

C3 
Existem alguns poucos países que possuem um padrão de vida razoável, 
pois são industrializados e contam com enormes riquezas minerais, que 
deveriam ser melhor utilizadas a fim de se obter uma distribuição de 
renda mais justa. 

 

C4 A base econômica da África está na agricultura, na criação de gado e 
no extrativismo mineral. A indústria é pouco desenvolvida.  

C5 A seguir, serão caracterizadas as potencialidades econômicas do continente 
africano, destacando seu atual estágio de inserção na economia global.  

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.    
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas ideias 

C7 
Com a economia mundial globalizada a tendência comercial é a formação 
de blocos econômicos. Estes são criados com a finalidade de facilitar o 
comércio entre os países membros. 

 

C8 

A SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral) é um 
bloco econômico formado pelos países da África Austral. São eles: África 
do Sul, Angola, Botswana, República Democrática do Congo, Lesoto, 
Madagascar, Malaui, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, 
Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue. 

 

C9 
A SADC é formada por 14 países-membros, totalizando um Produto 
Interno Bruto (PIB) de cerca de 226 bilhões de dólares e uma população 
de 210 milhões de pessoas. O principal parceiro econômico da SADC é a 
União Europeia (UE). 

 

C10 
O Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) é uma 
organização de integração econômica entre países da África que tem 
como objetivo promover a prosperidade econômica dos estados 
membros, através do estabelecimento de uma área de livre comércio. 

 

C11 
A COMESA tem 19 estados membros, não só das duas sub-regiões 
indicadas no seu nome, África oriental e África austral, mas também 
do norte de África (Líbia e Egito). 

 

 
C12 

A África do Sul é o país que, pelo seu tamanho, possui a maior concentração 
mundial de riquezas minerais: ouro e diamantes, carvão, antimônio, minérios de 
ferro e manganês, urânio, platina, cromo, vanádio, titânio, etc. 

 

C13 
 A África do Sul é o país mais industrializado de todo o continente e devido sua 
localização geográfica estratégica (situado na parte mais afunilada da África), 
entre os oceanos Atlântico (a oeste) e Índico (a leste), possui enorme importância 
militar e econômica. 

 

C14 O Egito possui a segunda maior economia do continente africano, atrás 
somente da África do Sul.  

C15 
O Egito controla o Canal de Suez, esse separa a África da Ásia. O lucro obtido no 
canal vem do pedágio cobrado. O cultivo de algodão e a indústria têxtil também 
são enormes fontes de riqueza. 

 

C16 É o mais populoso estado árabe e conta com uma exportação de petróleo 
significativa.  

C17 A Argélia e a Líbia são dois países árabes exportadores de petróleo.  

C18 
A Nigéria possui a maior população do continente e exporta petróleo. É o país 
mais industrializado da África ocidental e o segundo da África subsaariana, 
ficando atrás somente da África do Sul. 

 

C19 
Conta com algumas filiais de empresas estrangeiras (de automóveis, 
alimentos, bebidas e de óleo de algodão), que aí se instalaram devido à 
mão-de-obra barata e às facilidades para exportação. 

 

C20 A República Democrática do Congo possui indústrias de mineração e 
comercializa sua produção.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu�ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo_mineral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind�stria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Integra��o_econ�mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/�frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com�rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_de_�frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/L�bia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Egito
http://www.coladaweb.com/quimica/elementos-quimicos/antimonio
http://www.coladaweb.com/quimica/elementos-quimicos/ferro
http://www.coladaweb.com/quimica/elementos-quimicos/manganes
http://www.coladaweb.com/quimica/elementos-quimicos/vanadio
http://www.coladaweb.com/quimica/elementos-quimicos/titanio
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C21 
A cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento entre o Brasil e a África 
cresceu nos últimos anos, principalmente com os países africanos de 
língua portuguesa. 

 

C22 
Destaque, também, para os países do Cotton-4 (Mali, Benin, Burkina 
Faso e Chade), grupo que visa a desenvolver o setor cotonícola com o 
apoio do Brasil. 

 

C23 A inserção da África na economia mundial se caracteriza por uma 
inserção seletiva.  

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)  

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 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 referem 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. 
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


