
1

PEP – 2018 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

Analisar  o continente africano,  considerando seus principais blocos econômicos,  concluindo sobre
seu atual estágio de inserção na economia global.

 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 Ideiascomplementares 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

C  o      n  c  l      u      s  ã      o
(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  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

A  África  Mediterrânea,  localizada  na  área  norte  do  deserto  do  Saara,
apenas cinco países compõem a região: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia,
Egito e o território do Saara Ocidental.

C3 Na África Subsaariana, ao Sul do Saara, temos quase 75% do continente africano.

C4

Existem alguns poucos países que possuem um padrão de vida razoável,
pois são industrializados e contam com enormes riquezas minerais. A base
econômica  da  África  está  na  agricultura,  na  criação  de  gado  e  no
extrativismo mineral. A indústria é pouco desenvolvida.

C5

O continente africano é dividido em diversos blocos econômicos, tais como
a  SADC (Comunidade  para  o  Desenvolvimento  da  África  Austral)  e  a
CEDEAO/ECOWAS -  Comunidade  Económica  dos  Estados  da
África Ocidental, entre outros. 

C6

A  seguir,  será  analisado  o  continente  africano,  considerando  seus
principais  blocos  econômicos,  concluindo  sobre  seu  atual  estágio  de
inserção na economia global.

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO OBS

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Algumas
Ideias

a. Blocos econômicos da África Setentrional:

C8 Comunidade  dos  Estados  Sahel-Saarianos,  seus  aspectos  econômicos
(CEN-SAD).

C9

A  Comunidade  dos  Estados  Sahelo-Saarianos  (CEN-SAD)  também
trabalha  para  reforçar  a  paz,  a  segurança  e  a  estabilidade  além  de
conseguir um crescimento sustentável na região. 

 C10

A União do Magrebe Árabe (UMA) e livre-circulação de pessoas, serviços
e mercadorias.

C11

A  UMA.  Em  matéria  econômica,  a  política  comum  visa  assegurar  o
desenvolvimento  industrial,  agrícola,  comercial  e  social  dos  Estados-
membros.

 C12 O Cottonn 4, formado por Mali, Benin, Burkina Fasso e Chade, como uma
iniciativa de integração na área de agricultura no setor de algodão.

 C13 A CEDEAO e seus aspectos econômicos.

C14

Sete países da CEDEAO formaram uma união econômica e monetária
chamada  de  União  Econômica  e  Monetária  do  Oeste  Africano,  sob  o
compartilhamento do franco francês, a moeda comum desses países. 

 Conclusão Parcial

 C15 Síntese das ideias analisadas.

b. Blocos econômicos da África Meridional:

C16
A  SADC  (Comunidade  para  o  Desenvolvimento  da  África  Austral),
composição e principais aspectos econômicos.

C17
A SADC é formada por 14 países membros, totalizando um produto interno
bruto (PIB) de cerca de 226 bilhões de dólares.

C18
A  COMESA  (Mercado  Comum  da  África  Oriental  e  Austral) é  uma
organização de  integração econômica que visa formar uma área de livre
comércio.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
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C19
A  COMESA  tem  19  estados-membros,  não  só  das  duas  sub-regiões
indicadas no seu nome, mas também do Norte da África.

C20
A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (em inglês
Intergovernmental  Authority  on  Development  -  IGAD)  é  um  bloco
comercial de oito países com base na África Oriental; 

C21

A Comunidade Econômica dos Estados da África Central (CEEAC) é
uma  comunidade  econômica  da  África  Central criada  em  Libreville,
Gabão, em dezembro de 1981. 

C22
A  política  da  CEEAC  inclui  um  plano  de  doze  anos  para  eliminar
impostos de alfândegas entre os Estados membros e estabelecer uma
pauta externa comum; consolidar o livre movimento de bens, serviços
e pessoas 

Conclusão Parcial

C23 Síntese das ideias analisadas.

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

Conclusão
(20% a 30%)

Algumas
Ideias

C25 Os Blocos Africanos e a retomada da ideia central sob nova perspectiva.

C26
Em síntese, a inserção da Africa na economia global se caracteriza por ser
seletiva, ou seja, alguns países são protagonistas e outros ainda buscam
maior desenvolvimento econômico.

C27

Os blocos africanos,  em geral,  buscaram a modalidade de Cooperação
Sul-Sul,  ou  seja,  tentaram  se  relacionar  com  países  também  em
desenvolvimento.

C28
Os blocos analisados são polarizados por países como a Nigéria,
Angola, África do Sul e Egito, os mais industrializados de todo o
continente.

C29
Por fim, a África apresenta um grande potencial  em termos de
integração  econômica  uma  vez  resolvidos  seus  problemas
estruturais

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas
de  modo  a  respeitara  ordenaçãológicado
pensamento;o autor nãose contradiz. 

A1:Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,
ilógico  ou  contraditório  devido  à
inexistênciadearticulaçãodeideias  e/oua  excessivas
contradições.
A2:  Desenvolvimentoparcialmente
compreensível,embora  fragmentado,com  má
articulaçãode  ideias.  Há  contradições
quenãodificultam a compreensão, coerência e lógica
global,  mas  registramdificuldade  de  compreensão
localizada.
A3:  Desenvolvimento compreensível,  coerente,
lógico e sem contradições, no qual todas as  ideias
apresentadas  são  desenvolvidas,  proporcionando
leitura fluente.

https://pt.wikipedia.org/wiki/1981
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Libreville
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Oriental
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(B) CLAREZA:o texto claro reflete a limpidez
do pensamento,facilita  apronta  percepção  e
jamais  obrigao  leitora  retornarparaentender
melhoralguma parte.

B1:  Texto  poucoclaro  comoum  todo,obrigando
retornos frequentes doleitor.
B2:Ocorrência depouca clarezaempartes do texto.
B3:  Textosuficientemente  claro,  de  fácil
entendimento doleitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da
comunicaçãodo pensamento.  O bomtextovai
direto  aoponto,  desenvolve-sede  maneira
sóbria  eretilíneaeevita  divagações  inúteis,
muitas vezes propositais (expediente infantil,
usadopara aumentar o texto semlhe conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva ao
laconismo,comprometendoa
clareza,ouredundandoem  omissão
deconteúdo.

C1:Épouco objetivo, vago e com divagações inúteis
na (quase) totalidade do texto.
C2:  É parcialmente objetivoemdeterminadas partes
do texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e
precisonaexposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-seo  empregode
elementos  coesivos:  pronomes,
conjunções,preposições,  tempos  verbais,
pontuação.

D1: Inobservância total doselementosque efetuam a
coesão  dentro  dos  parágrafose/ou  entre  os
parágrafos. Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos dacoesão.
D3: Empregou parcialmenteos elementos coesivos.
D4:  Emprego correto e diversificadodos elementos
coesivos, gerando textocoeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

 E1: Ortografia.
 E2: Pontuação.
 E3: Concordância.
 E4:Regência.

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 aquíferos existentes no mundo, e a importância estratégica desses recursos
para o desenvolvimento sustentável das nações.

 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

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.
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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
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 ASPECTOSASEREMCONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

Introdução
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1 Os países que possuem biodiversidade e grandes aquíferos são atores
centrais no cenário internacional contemporâneo.

C2
Os aquíferos estão distribuídos desigualmente pelo planeta o que torna
sua posse estratégica para as nações que os dominam.

C3

Os  aquíferos  são  recursos  fundamentais  para  o  desenvolvimento
sustentável  das  nações.  Assim,  a  nação  que  conseguir  administrá-los
adequadamente será bem sucedida sob os pontos de vista econômico e
social. 

C4
A água doce existente nos aquíferos, própria para consumo, se torna um
dos recursos mais estratégicos naturais da atualidade.

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOSA SEREMCONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C6

O  Alter  do  Chão  ou  Sistema  Aquífero  Grande  Amazônia  (SAGA).
Localizado sob os estados do Pará, Amapá e Amazonas, o SAGA tem
162.520 km³ de água. É o maior aquífero conhecido do mundo, e reserva
metade da água presente no Brasil, contribuindo para um fornecimento de
água para  cidades vizinhas,  como Manaus e  Santarém e  com grande
potencial para o desenvolvimento econômico do país. 

C7

O  aquífero  Guarani  é  o  maior  aquífero  transfronteiriço  do  mundo,
abrangendo o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ele tem 1,2 milhão de
km² de extensão territorial, sendo que 70% está em território brasileiro. Ele
é uma reserva estratégica de água doce distribuída por estados do Centro
-Sul,  constituindo-se  em  uma  importante  reserva  estratégica  para  o
abastecimento  da  população,  para  o  desenvolvimento  das  atividades
econômicas e do lazer. 

C8

O aquífero de Kalahari / Karoo localizado no sul da África.O aquífero é
compartilhado pela Namíbia, Botsuana e África do Sul. A maior parte dele
fica  na  Namíbia,  na  bacia  hidrográfica  de  Stampriet,  onde  acontece
também  a  maior  parte  de  seu  reabastecimento.  A  extensão  total  é
estimada em 135 mil km². As águas desse aquífero são essenciais para a
sustentabilidade da vida e economia do deserto de Kalahari. 

C9

O aquífero  Arenito  Núbia  é  considerado  o  maior  reservatório  de  água
fóssil do mundo, ou seja, de água selada que não recebe reabastecimento
por  precipitação. Ele está localizado sob o Egito, Líbia, Chade e Sudão, e
tem aproximadamente 2 milhões de km² de extensão. Sua capacidade é
de  150.000  km³  de  água,  utilizada  para  o  desenvolvimento  produção
agrícola no oásis de Kufra via sistema de irrigação subterrânea.
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C10

O aquífero Praděd abrange áreas da República Tcheca e Polônia, dando
vazão  para  muitas  nascentes,  como  dos  rios  Desná  e  Vístula.  Sua
extensão total  é de 3,3 mil  km².  No lado tcheco, se encontra a central
hidroelétrica  Dlouhé  Stráně,  a  maior  estação  reversível  da  Europa  –
sistema em que a energia é produzida através de bombeamento de água
de  baixo  para  cima  e  fundamental  para  o  abastecimento  de  água  na
Europa continental.

C11

O aquífero Digitalwaterway Vechte tem área total de 7,5 mil km², incluindo
nele a bacia do famoso rio Vecht, que banha o noroeste da Alemanha e o
nordeste  da  Holanda.  Os  seus  recursos  hídricos  são  utilizados  para
agricultura  e  abastecimento  da  população  do  entorno,  através  de
drenagem  artificial,  contribuindo  para  a  sustentabilidade  econômica  e
social dos países contemplados.

C12

A Bacia Murray-Darling localiza-se na Austrália, essa bacia tem 297 mil
km² de extensão e drena um sétimo das terras do país. O nome vem dos
rios Murray e Darling, e o aquífero é essencial para a produção agrícola
da ilha. Em anos recentes, as águas foram ameaçadas por grandes secas
e viraram motivo de preocupação para o governo australiano. 

C13

A  Grande  Bacia  Artesiana  abrange  22%  do  território  australiano,
ocupando uma área total de 1,7 milhão de km². A reserva total de água
chega a 65 milhões de gigalitros,  distribuídos em 18 bacias de lençóis
freáticos. A água subterrânea é 820 vezes maior que o volume de água
presente  na  superfície  desse  país  oceânico  sendo  um dos  pilares  da
sustentabilidade econômica e social da Austrália. 

C14

O  impacto  das  atividades  humanas  sobre  a  natureza,  ocasionou  o
crescimento da importância estratégica dos recursos hídricos.  Pois sua
disponibilidade  encontra-se  cada  vez  mais  escassa,  principalmente,
porque está localizada em áreas que já apresentam tendência de grande
crescimento econômico e populacional.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes. 

CONHECIMENTO – 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 refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de

acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/CAEM. 
A  Expressão  Escrita,  para  cada  uma das  questões,  deverá  ser  corrigida  conforme  o  Guia  de

Autoavaliação, encontrado na Página do CP/CAEM, no menu “Baremas-FAC”.  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.



7

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


