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PEP/ 2017 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 

GEOGRAFIA 
 
 

1a QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

                     Analisar o desempenho atual da América Latina, nas expressões psicossocial e econômica, concluindo sobre 
a inserção dessa região no processo de globalização. 

 
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 
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 

 

Conclusão 
(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)  
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2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

 
 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas 

ideias 

C1 

A América Latina (AL) é constituída por 20 países: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, 
Uruguai e Venezuela. 

  

C2  Em quase todos os países da AL foram adotadas a economia de mercado.  
C3  Na expressão psicossocial há uma grande desigualdade social.  
C4  O processo de globalização atingiu praticamente todos os países.  

C5 
A seguir, será analisado o desempenho atual da América Latina, nas expressões 
psicossocial e econômica, concluindo sobre a inserção dessa região no atual 
processo de globalização. 

 

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desenvolvimento 

  (55% a 70%) 
 

     Algumas  Ideias 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Expressão econômica:  

C7 Brasil, México e Argentina produzem 75% do Produto Interno Bruto (PIB) dos 
países da AL.  

C8 São considerados países emergentes: Brasil, México, Argentina e Chile.  

C9 Os destaques da economia da AL são: a agricultura, a pecuária, o extrativismo 
mineral e indústrias que produzem bens de consumo.  

C10 Os países latinos são grandes exportadores de produtos primários.  

C11 

A agricultura latina experimenta, atualmente, alterações profundas na área 
técnica e na economia. As mudanças ocorreram em decorrência da inserção de 
máquinas, tecnologias, implementos, insumos agrícolas (herbicidas, fertilizantes, 
inseticidas entre outros) e técnicas de manejo, que resultou no aumento da 
produtividade e, consequentemente, dos lucros. 

 

C12 

Outra atividade econômica bastante difundida em praticamente todos os países 
da AL é o extrativismo e a mineração. Existe um grande fluxo comercial 
desenvolvido internamente entre os componentes latinos, uma vez que há uma 
dependência em relação a alguns minérios, além da sua exportação para 
diversos lugares do mundo. 

 

C13 
O setor industrial é dividido em indústrias tradicionais e de beneficiamento. 
Atuam na produção de matéria-prima a partir do beneficiamento de minérios ou 
produtos agropecuários, incluindo aquelas que produzem bens de consumo, 
como as tradicionais indústrias alimentícias e têxteis. 

 

C14 Brasil, Argentina e México possuem um setor industrial mais diversificado, que 
varia desde a indústria de base até a tecnologia de ponta.  

 Conclusão Parcial:  
C15 Síntese das ideias analisadas.  

 b. Expressão psicossocial:  

C16 
População: aproximadamente 845 milhões de habitantes da AL ocupam o 
território de forma irregular. Algumas regiões são mais densamente povoadas do 
que outras. 

 

C17 
Densidade demográfica: o número maior de habitantes por km² da AL estão na 
porção leste, que foi primeiro colonizada pelos europeus. 
Os extremos norte e sul apresentam as menores densidades.  A média atual é de 
23 hab/km². 

 

C18 
 

As razões dos problemas sociais na AL encontram-se fundamentalmente na distribuição 
desigual da riqueza. Os problemas sociais mais graves da AL estão relacionados à saúde 
pública. Em grande parte dos países latino-americanos, o atendimento médico-hospitalar 
é inadequado e insuficiente para a maioria da população. 

 

C19 Um elevado contingente de pessoas vive na pobreza, com renda insuficiente 
para obter alimentação adequada ou acesso a medicamentos.  

C20 Os países subdesenvolvidos da AL apresentam taxas de mortalidade mais altas 
e expectativa de vida mais baixa do que as dos países em desenvolvimento.  

C21 
A taxa da população urbana é de 80% na AL. A acelerada e desorganizada 
urbanização criou megacidades com infraestrutura deficiente e graves déficits 
habitacionais. 

 



3 
 

 

C22 
Educação: persistem problemas para que crianças e jovens concluam seus 
estudos primários e, mais ainda, os secundários. Os indicadores revelam uma 
clara situação de desvantagem para os alunos provenientes de setores mais 
pobres e que vivem em zonas rurais. 

 

C23 Alfabetização: dos 36 milhões de adultos analfabetos na AL, 38,5% são 
brasileiros.  

 Conclusão Parcial:  
C24 Síntese das ideias analisadas.  
C25 Outras ideias julgadas pertinentes.   

 
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

 
 
     Conclusão 

(20% a 30%) 
Algumas 

Ideias 
 

C26 Retomada da ideia central.  
C27 Síntese coerente com as conclusões parciais.  

C28 
A globalização obrigou os países da AL a formarem blocos econômicos, dentre eles; o
MERCOSUL, o Mercado Comum Centro-americano, a Comunidade Andina, a 
Aliança Latino Americana de Integração e outros. 

 

C29 No atual processo de globalização a economia da maioria dos países da AL encontra-
se fragilizada e com grande índice de endividamento.  

C30 Na área social os problemas são diversos e com índices baixíssimos de 
satisfação.  

C31 
A inserção da AL no processo de globalização exige um grande esforço dos 
governos, centrados na economia de mercado e na melhoria das condições sociais 
da população. 

 

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)  
RESULTADO DA QUESTÃO 

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

                            Justificar os atuais posicionamentos do governo brasileiro, diante dos principais temas da agenda internacional. 
 

   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 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. 

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 
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 

Introdução 
(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 desempenha papel de crescente importância no tema, tanto pelos 
recentes avanços domésticos nos aspectos ambiental, social e econômico 
quanto por sua consistente atuação nos foros internacionais. 

 

C3 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.  

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 Outras ideias julgadas pertinentes.  
   

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 
 
 

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

Ideias 
 
 

C6 
Meio ambiente: o Brasil sediou as duas conferências internacionais sobre 
sustentabilidade mais importantes da história: a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 

 

C7 

Direitos Humanos: A política externa para direitos humanos apresenta um país 
aberto ao mundo, disposto a cooperar e a debater seus pontos fortes e fracos. A 
maneira transparente e construtiva com que enfrenta seus desafios e o modo 
não seletivo e não politizado com que aborda os direitos humanos fazem com 
que o Brasil seja visto internacionalmente como um interlocutor coerente e 
equilibrado. 
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Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas 

ideias 

C8 
Integração regional: com mais de duas décadas de existência, o Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa de integração 
regional já implementada na América Latina (AL). 

 

C9 
Migração internacional: o Brasil passou a receber, em 2010, intenso fluxo 
migratório de haitianos, chegados pela fronteira do Acre com o Peru. E 
concedeu, em 2015, 43 mil vistos de permanência provisória. 

 

  C10 

Energia: A política externa brasileira na área de energias renováveis está 
orientada pelos objetivos principais a seguir: promover a integração energética 
regional segundo os princípios do desenvolvimento sustentável, ampliar a 
participação dos biocombustíveis na matriz energética mundial e promover 
parcerias e cooperação, especialmente Sul-Sul, a fim de buscar soluções 
criativas que atendam às necessidades locais e específicas dos países para 
ampliar o acesso à energia em prol do desenvolvimento socioeconômico. 

 

C11 
Desenvolvimento sustentável: Programas e ações governamentais do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) que possibilitem uma gestão do meio 
ambiente de acordo com as práticas do desenvolvimento sustentável. 

 

C12 
Aquecimento global: 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. O Brasil concordou que 1,5 grau Celsius continuará 
sendo a meta de aquecimento do planeta até 2100. 

 

  C13 

Paz e Segurança Internacional: O governo brasileiro participou ativamente da 
criação da Comissão de Consolidação da Paz (CCP) dentro da estrutura das 
Nações Unidas, em 2005. A CCP auxilia países recém-egressos de conflitos 
armados a consolidar a segurança, bem como a alcançar estabilidade política e 
desenvolvimento sustentável com inclusão social. 

 

  Outros temas que poderão ser abordados:  
 C14 Direitos humanos.  
  C15 Terrorismo.  
  C16 Fome e miséria.  
  C17 Desemprego.  
  C18 Epidemias.  
  C19 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)  
 

http://www.un.org/en/peacebuilding/
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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 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. 
 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


