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PEP – 2017 - 5ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 

GEOGRAFIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

 Estudar a Região Nordeste do Brasil na atualidade, nas expressões psicossocial e econômica, 
destacando o papel das estatais e da iniciativa privada, concluindo sobre as possibilidades de desenvolvimento 
regional. 

 
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. 

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 
 
 
 
 

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 
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 
 
 
 
 

Conclusão 
(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 
 
 

Introdução 
(10% a 15%) 

 
Algumas ideias 

C1 A importância da Região Nordeste (R NE) para o país  
C2 Espaço: a R NE ocupa, relativamente, uma área considerável no território nacional.  
C3 A influência das expressões psicossocial e econômica  
C4 A participação da iniciativa privada e das estatais  

C5 
A seguir, será estudada a R NE do Brasil na atualidade, nas expressões 
psicossocial e econômica, destacando o papel das estatais e da iniciativa 
privada, concluindo sobre as possibilidades de desenvolvimento regional. 

 

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Expressão Psicossocial  

C7 
População: a população da R NE do Brasil, em 2015, chegou a 56,5 
milhões de habitantes. Sua densidade demográfica é de 36,39hab/km². 
Possuía, em 2010, um IDH de 0,659, o menor das cinco regiões do país. 

 

C8 
Nacionalidade: a miscigenação étnica e cultural das três raças (o branco, o negro e 
o índio) foi o pilar para a composição da população da R NE. De acordo com o 
estudo realizado, a composição do Nordeste pode assim ser descrita: 60,10% de 
herança europeia, 29,30% de herança africana e 8,90% indígena.   

 

C9 
Educação: a R NE apresenta no Agreste e no Sertão, devido as suas 
características fisiográficas, dificuldades em termos de organização e gestão 
educacionais. Apresentava, em 2014, uma taxa de analfabetismo de 16,9% 
para a faixa de 15 anos ou mais. 

 

C10 
Migrações: a R NE sempre foi uma região de repulsão e de emigração para 
outras regiões. Grandes contingentes populacionais dirigiram-se para o 
Norte, Sudeste e para o Sul do país, em busca de emprego na construção 
civil e na indústria. 

 

 
 

C11 

Turismo: o imenso litoral com praias belíssimas, muitas intocadas, que são 
comparadas apenas às do Caribe, colocam o Nordeste entre as grandes 
rotas de turismo mundial. Milhões de turistas desembarcam nos modernos 
aeroportos nordestinos todos os anos. Há alguns anos os estados vêm 
investindo intensamente na melhoria da infraestrutura, criação de novos 
polos turísticos, e alguns no desenvolvimento do ecoturismo. 

 

C12 Saúde: Desnutrição infantil, Mortalidade infantil, Doenças infectocontagiosas, cólera, 
Doenças parasitárias, doenças de chagas, Esquistossomose. 

 

C13 

Habitação: o Nordeste brasileiro é a região do país com maior número de famílias 
sem acesso aos itens de habitação e consumo – e o contraste entre as regiões 
urbana e rural nordestinas ainda é grande. Entre os itens de habitação, a água 
canalizada é o item mais escasso, seguido pelo esgoto sanitário e pela energia 
elétrica. Isso acontece tanto na área Urbana quanto na rural. 

 

C14 

Alimentação: a culinária nordestina foi formada através da influência das culinárias 
portuguesa, indígena e africana. A mistura de sabores e temperos foi sendo, aos 
poucos,sendo formado durante o períodocolonial.Os pratos da culinária da região 
Nordeste caracterizam-se pela presença marcante de temperos fortes e 
apimentados. Carne seca (carne de sol ou jabá), peixes e frutos do mar são 
presenças marcantes quase obrigatórias na culinária do Nordeste. Os pratos típicos 
da culinária nordestina são: moqueca, vatapá, buchada de bode, acarajé, sarapatel e 
sururu. 

 

 Conclusão Parcial  

C15 A R NE, na expressão psicossocial, apresenta grande população absoluta, 
com laços identitários em todo o território, mas com baixa qualidade de vida. 

 

 b. Expressão Econômica  

C16 

Renda per capita: O Nordeste apresentou o segundo maior crescimento no 
rendimento real per capita entre as regiões brasileiras, no período de 2003 a 2008, 
atrás apenas da região Centro-Oeste, segundo levantamento do Escritório Técnico 
de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), ligado ao Banco do Nordeste. Outros 
dados econômicos: 
- PIB da região Nordeste: R$ 805,099 bilhões (ano de 2014 - IBGE) 
- PIB per capita: R$ 14.329,13 (2014 - fonte: IBGE)- Participação no PIB Nacional: 
13,9% (2014 - fonte: IBGE)-Rendimento médio mensal dos trabalhadores: R$ 1.178 
(pessoas de 15 anos ou mais ocupadas) - Pnad 2014 - IBGE 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
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Desenvolvimento 

(55% a 70%) 
 

Algumas ideias 

 
 

C17 

Agropecuária: a agricultura para exportação tem no Vale do Rio São 
Francisco possui grande destaque nacional, produzindo grandes safras de 
frutas e legumes, bem como a soja e o algodão ganham destaque no Oeste 
baiano e no Sul do Piauí. Para consumo interno são produzidos milho, arroz, 
feijão e mandioca. O maior rebanho é de caprinos, com ênfase para Bahia, 
Pernambuco, Piauí e Ceará. 

 

C18 

 Transporte: As principais vias de escoamento e transporte rodoviário são a 
BR-116 e BR 101, tendo a cidade de Feira de Santana, na Bahia como o 
maior entroncamento rodoviário da região. Seu sistema ferroviário ainda é 
precário. A Ferrovia Transnordestina e a Ferrovia Leste-Oeste são as mais 
importantes, fazendo o escoamento da produção agrícola, soja, minério de 
ferro, urânio, cacau e celulose. O Rio São Francisco é a principal via fluvial 
da região. 

 

C19 

Estrutura Fundiária: As pequenas propriedades representam 18,9% dos 
imóveis e ocupam 23,0% da área. As médias propriedades tem uma 
participação de 5,2% do total de imóveis, representando 23,7% da área e, 
finalmente, as grandes propriedades, que constituem tão somente, 1,4% do 
total e ocupam quase 40,0% da área cadastrada. 

 

C 20 

Energia: Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, na Bahia. Em Recife, 
Pernambuco, está localizada a sede da Eletrobrás Chesf, sociedade 
anônima de capital fechado que atua na geração e transmissão de energia 
em alta e extra-alta tensão, explorando a bacia hidrográfica do rio São 
Francisco. Esta empresa produz, transmite e comercializa energia elétrica 
para a Região Nordeste, atendendo tradicionalmente a oito estados: Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e 
Piauí. Geradores eólicos na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati, Ceará. 

 

C21 
Indústria: No campo industrial, podemos destacar  áreas de grande 
desenvolvimento como, por exemplo, Distrito Industrial de Ilhéus (Bahia), 
Complexo Industrial de SUAPE (Pernambuco), Distrito Industrial de 
Maracanaú (Ceará). 

 

C22 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C23 
 A R NE, na expressão econômica, apresenta crescimento moderado na 
indústria e na energia, com maior desenvolvimento na agropecuária e 
crescimento na renda per capita. 

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Algumas ideias 

C24 A R NE com o passar dos tempos vai reduzindo os desequilíbrios regionais 
em relação ao país.  

C25 A R NE é uma das que mais crescem no país.  
C26 Possibilidades de crescimento no turismo, na agropecuária, na indústria, 

saúde e habitação.  

C27 Outras ideias julgadas pertinentes.  

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   
 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 

PARÂMETRO ASPECTOSASEREMCONSIDERADOS OBS  

(A) COERÊNCIA 
  

A1   
A2  
A3  

(B) CLAREZA 
B1   
B2  
B3  

(C) OBJETIVIDADE 
C1   
C2  
C3  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_Hidrel�trico_de_Paulo_Afonso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrobras_Chesf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrobras_Chesf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrobras_Chesf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr�fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr�fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S�o_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S�o_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el�trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para�ba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear�
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau�
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aerogerador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Canoa_Quebrada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aracati
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear�
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(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)   

 
2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
 Caracterizar o comércio internacional do Brasil no atual ordenamento mundial. 

 
  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. 

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 
 

Introdução 
(10% a 20%) 

 
Algumas ideias 

C1 O Brasil possui parceiros individuais, bilaterais e por blocos econômicos.  
C2 Hoje a economia mundial é mais complexa e diversificada  
C3 Os produtos brasileiros exportados são classificados como básicos, 

semimanufaturados e manufaturados.  

C4 O Brasil não é um grande exportador de tecnologia, pois há baixo investimento em 
pesquisa e tecnologia no país.  

C5 A seguir, será caracterizado o comércio internacional do Brasil no atual ordenamento 
mundial.  

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

 
 
 
 
Desenvolvimento 

(80% a 90%) 
 

Algumas ideias 

C7 Diversificação quanto aos parceiros comerciais  
C8 Diversificação quanto aos tipos de produtos exportados  
C9 Aumento do percentual de produtos industrializados e semimanufaturados  

C10 Modernização do setor industrial  
C11 Comércio realizado por mapa estratégico de mercados e oportunidades  
C12 Menor dependência em relação ao mercado norte-americano  
C13 A safra agrícola apresenta crescimento, mas não superou os industrializados 

em valor de exportação. 
 

C 14 Comércio bilateral, tendo a China, os Estados Unidos da América e a 
Argentina como principais parceiros. 

 

C 15 Comércio entre Brasil e União Europeia (UE).  
C 16 Comércio entre Brasil e Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).  

C17 
Comércio entre Brasil e países africanos (Nigéria, Angola e África do Sul), 
além dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e a 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

 

C18 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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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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


