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PEP 2018 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O (Valor 6,0)

Comparar os  Estados  Unidos  da  América  (EUA)  com  a  China,  na  expressão  econômica,  destacando
aspectos da teoria realista das relações internacionais, concluindo  sobre a atual distribuição do poder no sistema
internacional.

OBSERVAÇÃO:  ESTA É  UMA DAS  FORMAS  DE  SOLUÇÃO  PARA A  SERVIDÃO  “COMPARAR”.  LEIA  A
PUBLICAÇÃO “MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS FORMAS.

1. MÉTODO

PARÂMETRO
IDEIA
S

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(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

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

(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.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o

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.

M13
Elaboração das ideias de

destaque

Totalmente.

Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.
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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

M14 Retomada da ideia central(sob novo enfoque).

M15
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.
M16 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M17

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.
M18 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO
TOTAL: 300 (trezentos) escores

- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema
    - 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

 * A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A
essas ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno
obtiver menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I  n      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
Os Estados Unidos da América (EUA) e a República Popular da China (RPC)
são as duas maiores economias mundiais  da atualidade e,  cada vez mais,
disputam a liderança mundial.

C2

Os EUA e a  RPC, ambos localizados no hemisfério  Norte,  se caracterizam
como áreas mundiais que concentram importantes aspectos da expressão de
poder econômica,  tais como grande economia,  recursos,  grande população,
grande território, setor industrial pujante, dentre outros. 

C3

O  aumento  da  competitividade  econômica  chinesa,  fruto  de  pesados
investimentos em know how e da mão de obra barata e abundante. Ao mesmo
tempo,  os  EUA como maior  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  do planeta,  sendo
seguido pela China. 

C4
Para o realismo, o Estado é o principal ator nas relações internacionais; atua
servindo ao interesse nacional, que em sua forma mais básica é o desejo de
sobreviver, mas que também se traduz no acumulo e na manutenção do poder.

C5
A seguir,  serão  comparados  os  EUA e  a  RPC, na  expressão  econômica,
destacando aspectos da teoria realista das relações internacionais, concluindo
sobre a atual distribuição do poder no sistema internacional.

C6  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO
OBS

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

a. Estados Unidos da América(EUA) - Fatores de Comparação (FC).

C7
Importação:  as  principais  importações  são  de  matérias-primas  diversas
(petróleo,  manganês,  ferro,  lã)  e  produtos  alimentares  (café,  cacau,  chá  e
açúcar). 

C8
Exportação: as principais exportações são de máquinas industriais e elétricas,
aviões, automóveis, cereais (trigo), metais, algodão bruto, tabaco e frutas.

C9

Comunicações:  a  grande  difusão  de  internet,  jornais,  revistas,  mídia,
interligando  o  território  e  se  projetando  para  o  mundo.  Destaque para  um
elemento do realismo, voltado para o interesse nacional dos EUA.

C10
Industrialização:  as  principais  indústrias  estão  no  manufacturing  belt
(Nordeste) e no Sun Belt (costa Oeste), com grande poder de competição.

C11
Mercado:  o mercado consumidor bem desenvolvido, devido a renda a média
da  população.  Destaque para  um  elemento  do  realismo,  voltado  para  o
interesse nacional dos EUA.

C12 Renda  Per  Capita:  média  de  US$  57.300  (em  2016).  Destaque para  um
elemento do realismo, voltado para o interesse nacional dos EUA.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

C13
Produto Interno Bruto (PIB): possuem o maior PIB mundial US$ 18,2 trilhões
(em 2016). 

C14
Capital: a existência de um poderoso setor privado com grande capacidade de
gerar recursos e bens. Destaque para um elemento do realismo, voltado para
o interesse nacional dos EUA.

Conclusão Parcial

C15
Síntese das ideias contidas no desenvolvimento sugerindo-se, por exemplo, a
diminuição do ritmo de crescimento econômico dos EUA.
b. República Popular da China(RPC) e fatores de comparação com os 
EUA.

C16
Importação: a RPC é um dos maiores importadores mundiais no que se refere
à matéria-prima; comparação com os EUA.  Destaque para um elemento do
realismo, voltado para o interesse nacional chinês.

C17

Exportação: produtos  de  tecnologia  da  informação  (telecomunicações,
computadores,  componentes  eletrônicos,  etc);  comparação  com  os  EUA.
Destaque para um elemento do realismo, voltado para o interesse nacional
chinês.

C18
Comunicações: modernização do setor, mas sofre grande intervenção estatal.
As  empresas  de  telecomunicações  do  país,  China  Telecom,  China  Unicom
Hong Kong e China Mobile; comparação com os EUA.

C19
Industrialização:  análise  das  principais  localizações  indústrias  da  RPC,
enfatizando as zonas econômicas especiais (ZEE); comparação com os EUA.
Destaque para um elemento do realismo, voltado para o interesse nacional.

C20

Mercado: amplo mercado consumidor com população de mais de um bilhão de
pessoas; boa parte da população sem acesso a padrões mínimos de consumo,
comparação com os EUA.  Destaque para um elemento do realismo, voltado
para o interesse nacional.

C21
Renda Per Capita: o PIB per capita ficou em 5.300 dólares; comparação com
os EUA.

C22
Produto Interno Bruto:  o PIB chinês ultrapassou os dez trilhões de dólares;
comparação com os EUA. 

C23
Capital:  a RPC possui  uma  nova  classe  empresarial  e  uma  classe  média
ocidentalizada, com economia voltada para o mercado externo. Destaque para
um elemento do realismo, voltado para o interesse nacional.

Conclusão Parcial

C24
Síntese das ideias contidas no desenvolvimento sugerindo-se, por exemplo, a
tendência de aumento do ritmo de crescimento econômico da RCP.

C25  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO OBS

C  on      c      l  u      s      ã  o
(20% a 30%)

Ideias

C26
Os EUA e a RPC adotam postura de rivalidade em termos econômicos o que
pode afetar o equilíbrio de poder mundial.

C27

Em síntese,  a  comparação  entre  a  RPC e os  EUA,  pode indicar  possíveis
vantagens estratégicas para os chineses; autores realistas colocam em dúvida
o domínio norte-americano sobre a economia; reação dos EUA a fim de não
perder a hegemonia.

C28
Conclui-se que os chineses expandem sua economia mundialmente; interesses
estratégicos;  projeção de poder; as relações da RPC com os outros países
buscando hegemonia.

C29

Conclui-se que os EUA recuam no ambiente externo, mas se reestruturam em
termos econômicos, visando fortalecer novamente o seu mercado interno. A
ideia  de  “America  First” (em  primeiro  lugar  a  América,  que  é  também  é
altamente realista).

C30
 Por fim, o crescimento chinês desloca o eixo econômico mundial para a região
do pacífico, demandando dos EUA uma nova estratégia de crescimento a fim
de não perder a hegemonia econômica mundial.

C31 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO
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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         Q  UE  S      T  Ã      O (Valor 4,0)

Caracterizar a expansão do espaço urbano brasileiro, após a década de 1960, destacando a importância da
desconcentração da atividade industrial para o processo de evolução urbana.

1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO OBS

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(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

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.

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 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.
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M11 Elaboração das ideias em
destaque

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

I      n  t  r      o  d      u  çã      o
(10% a 20%)

Algumas
ideias

C1
A urbanização  ocorre  quando  a  população  no  meio  urbano  cresce  a  taxas
maiores que a do meio rural.

C2
Após  a  década  de  1960,  o  processo  de  urbanização  brasileiro  apoiou-se
essencialmente no êxodo rural, ou seja, na transferência de população do meio
rual para as cidades formando uma nova hierarquia urbana.

C3
A formação de um mercado interno integrado está na base da evolução urbana
brasileira na segunda metade do século XX.

C4
O fenômeno da conurbação que trata-se da integração física ou funcional das
manchas urbanas fruto da industrialização e do mercado integrado.

C5
A seguir, será caracterizada a expansão do espaço urbano brasileiro, após a
década de 1960, destacando-se a importância da desconcentração da atividade
industrial para o processo de evolução urbana.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO OBS

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C7
A  explosão  urbana  e  suas  consequências  para  a  qualidade  de  vida  da
população brasileira, destaque para o desemprego industrial.

C8
A polarização  que  os  grandes  centros  exercem  sobre  as  cidades,  vide  os
exemplos de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife,  destaque para as indústrias
que se concentram próximas ao litoral e no interior.

C9
A estruturação  de  uma  rede  urbana  integrada  no  Brasil,  destaque para  a
divisão territorial do trabalho na indústria brasileira.

C10
A  formação  da  megalópole  nacional  entre  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo,
configurando o principal eixo econômico do país, destaque para as grandes
concentrações industriais em tais áreas.

C11
A criação das grandes regiões metropolitanas, por meio da lei complementar nº
14 de 1973, destaque para os desafios gerados pelo processo de conurbação
para a gestão industrial.

C12
A concentração da população no eixo Rio de Janeiro-São Paulo e as economias
de aglomeração.

C13
A formação das  cidades médias  como polos  de atração  industrial  fruto  das
deseconomias de aglomeração.

C14
Os centros urbanos regionais que abrigam universidades, hospitais importantes,
serviços médicos especializados, indústrias, etc.

C15 A “guerra fiscal” no Brasil, destaque para a seletiva dispersão industrial no território.

C16 A Zona Franca de Manaus e destaque para a industrialização no Norte do Brasil.

C17
A agroindústria e a integração dos circuitos de produção, circulação distribuição
e consumo, destaque para a influência na urbanização do interior brasileiro.

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
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(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)

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.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


