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PEP – 2017 - 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 

GEOGRAFIA 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

OBSERVAÇÃO: ESTA É UMA DAS FORMAS DE SOLUÇÃO PARA A SERVIDÃO “COMPARAR”. LEIA A 
PUBLICAÇÃO “MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS POSSIBILIDADES. 
 
 Comparar as relações Brasil-Alemanha com as relações Brasil-China, na expressão econômica, concluindo sobre 
qual país oferece as melhores vantagens comerciais para o Brasil. 

  
 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.  

ARÂMETRO 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.  
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MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
 2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS 

Introdução 
(10% a 15%) 

Algumas ideias 

C1 
O Brasil, um país de grande população e extensão territorial, mantém parcerias 
bilaterais estratégicas com a Alemanha e a China visando o seu 
desenvolvimento. 

 

C2 
O Brasil é o mais importante parceiro comercial da Alemanha na América 
Latina. O comércio bilateral cresceu de maneira expressiva nas últimas duas 
décadas, mas esse crescimento perdeu força nos últimos anos devido às crises 
internacionais. 

 

C3 
A China adota a estratégia de investir no exterior, mesmo como uma grande 
demanda reprimida no mercado interno, justamente pela tentativa de garantir 
fontes de recursos naturais essenciais ao seu desenvolvimento. 

 

C4 
As relações entre Brasil e China começaram no início do Século XIX e 
continuaram até 1949, quando foram interrompidas pela criação da República 
Popular da China, sendo restabelecidas em 1974. 

 

C5 
A seguir, serão comparadas as relações Brasil-Alemanha com Brasil-China na 
expressão econômica, concluindo sobre qual país oferece as melhores vantagens 
comerciais para o Brasil. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
(55% a 70%) 

 
Algumas ideias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. As relações Brasil-Alemanha.  

C7 
1) Exportações 
As exportações brasileiras concentram-se no ferro, soja e subprodutos, café e 
derivados, peças de automóveis, aeronaves, máquinas, carne, cobre e petróleo bruto. 

 

C8 
2) Importações 
As importações brasileiras concentram-se em máquinas, automóveis e peças, 
materiais químicos básicos, produtos farmacêuticos, elétricos e de metal. 

 

C9 
3) Balança comercial 
A Alemanha tem sido o quarto maior parceiro comercial do Brasil e balança do Brasil 
com a Alemanha é desfavorável, segundo dados de 2016. 

 

C10 
4) Parceria em blocos ou fóruns internacionais. 
O Brasil não faz parceria direta com a Alemanha em blocos ou fóruns econômicos de 
peso. 

 

C11 
5) Instituições econômicas 
O Brasil e a Alemanha possuem Câmaras Brasil-Alemanha de Comércio e Indústria 
(AHK), com bases em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, bem como o Instituto 
Germany Trade and Invest (GtaI), que conta com um correspondente em São Paulo. 

 

C12 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C13 Síntese das ideias analisadas sobre as relações econômicas Brasil-Alemanha.  
 b. As relações Brasil-Alemanha em comparação com as relações Brasil-China.  

 
C14 

 1) Exportações 
O Brasil exporta basicamente commodities para a China, do mesmo modo tem nos 
segmentos do agronegócio e na mineração os principais produtos de exportação para a 
Alemanha. 

 

C15 
2) Importações 
O Brasil importa basicamente produtos semimanufaturados da China, com 
baixo valor agregado; Já em relação à Alemanha importa produtos de grande 
valor agregado. 

 

C16 
 3) Balança Comercial 
A China tem sido o principal parceiro comercial do Brasil, superando a 
Alemanha nesse quesito. 

 

C17 
4) Parceria em blocos ou fóruns internacionais 
O Brasil participa com a China dos BRICS, mas não possui acordo similar com 
a Alemanha. 

 

C18 
5) Instituições econômicas 
A Câmara Brasil-China (CCIBC) está sediada em São Paulo; Do mesmo modo a 
Alemanha possui instituições econômicas atuantes no Brasil sendo igualmente 
representada. 

 

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial  

C20 Síntese das ideias comparadas sobre as relações econômicas Brasil-China.  
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS 

 
Conclusão 

(20% a 30%) 
 

Algumas ideias 

C21 Retomada sob novo enfoque das parcerias Brasil-Alemanha e Brasil-China.  
C22 Síntese das conclusões parciais.  

C23 Ideia que atenda à conclusão imposta, isto é, sobre qual parceria bilateral 
oferece maiores vantagens comerciais para o Brasil.  

C24 Ideia que atenda à conclusão imposta, isto é, sobre qual parceria bilateral 
oferece maiores vantagens comerciais para o Brasil.  

C25 Ideia que atenda à conclusão imposta, isto é, sobre qual parceria bilateral 
oferece maiores vantagens comerciais para o Brasil.  

C26  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)  
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

 Apresentar os principais temas que afetam as relações internacionais no mundo contemporâneo. 
 

 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. 
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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 
Citação e 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 As Relações Internacionais (RI) no mundo contemporâneo são afetadas por 
grandes mudanças fruto dos processos de globalização e fragmentação.  

C2 
O sistema internacional é compreendido como o meio no qual se processam as 
relações entre os diferentes atores (Estados, firmas, empresas, organismos 
internacionais, etc.) na esfera internacional. 

 

C3 As RI se dão em linhas gerais sobre as esferas da cooperação e o do conflito 
entre os Estados e demais atores internacionais.  

C4 
Diversos problemas econômicos, ambientais, bem como guerras e questões 
populacionais afetam o sistema gerando crises tanto no Ocidente como no 
Oriente. 

 

C5 A seguir serão apresentados os principais temas que afetam as relações 
internacionais no mundo contemporâneo.  

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

Desenvolvimento 
(80% a 90%) 

 
Algumas ideias 

C7 O terrorismo internacional e sua ação na Europa, nos Estados Unidos da 
América (EUA) e no Oriente Médio.  

C8 A crise dos refugiados na Europa e Oriente Médio.  
C9 A crise energética.  

C10 A nova política externa dos EUA.  
C11 A ação do Estado Islâmico (EI) e de outros grupos terroristas.  
C12 A crise financeira de 2008 e seus impactos na atualidade;  

C13 A crise na Síria.  
C14 A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) - O Brexit.  
C15 O desemprego estrutural.  
C16 O novo imperialismo Russo na Ásia central.  
C17 O fórum formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICs).  
C18 A China como grande potência mundial.  
C19 A crise dos movimentos de esquerda a nível global.  
C20 A questão do aquecimento global.  
C21 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 
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(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)  
  

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


