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PEP 2019 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

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, considerando os fatores
de comparação: indústria; agricultura; recursos naturais; tecnologia; e energia,  concluindo sobre os reflexos das ações
estratégicas dos referidos países para a preservação da biodiversidade mundial na atualidade.
 
1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS 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.

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

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.
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M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 
2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I  n      tr  odu      çã      o

(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
A República Popular da China (RPC) e os Estados Unidos da América (EUA)
estão  entre  as  principais  nações  do  mundo  em  termos  econômicos,
populacionais e territoriais. 

C2 Caracterização geográfica dos EUA e da RPC.

C3

A economia  dos  EUA é  a  maior  do  mundo,  apresentando  destaque  nos
diversos  setores  econômicos.  A  economia  norte-americana  funciona
totalmente dentro dos parâmetros capitalistas. Com um mercado consumidor
interno forte, a produção dos EUA também visa as exportações.

C4
A RPC possui atualmente uma das economias que mais crescem no mundo, a
média de crescimento econômico deste país, nos últimos anos, é de quase
7,5%. É a segunda maior economia do mundo (fica apenas atrás dos EUA). 

C5
Os referidos países adotam estratégias distintas em relação à temática ambiental. Para
que a biodiversidade mundial seja efetivamente protegida, é fundamental que seja feito
o uso sustentável dos recursos que a natureza oferece. 

C6

A seguir,  serão comparados os EUA com a RPC,  na expressão econômica,
considerando os fatores de comparação: indústria; agricultura; recursos naturais;
tecnologia; e energia, concluindo sobre os reflexos das ações estratégicas dos
referidos países para a preservação da biodiversidade mundial na atualidade.

C7 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)

C8

Indústria - A indústria de manufaturação dos EUA é a maior do mundo. A indústria de
manufaturação está concentrada nos estados da região central e da região nordeste.
Atualmente, o crescimento industrial está concentrado no sul do país, especialmente no
sudoeste americano. Os principais produtos fabricados  são computadores e softwares,
produtos eletrônicos, equipamentos de transporte (aviões, veículos motorizados, trens
e navios), produtos químicos (fertilizantes, remédios), alimentos, maquinário industrial,
produtos  de  metal,  produtos  de  plástico,  siderurgia,  material  impresso,  petróleo e
derivados. 

C9

Agricultura - O setor agropecuário norte-americano se destaca em virtude da
intensa mecanização aliada aos fatores naturais, como extensão territorial e
clima. A concentração da atividade agropecuária no território norte-americano
se  encontra,  majoritariamente,  nas Grandes Planícies.  Nessa  região,  estão
estabelecidos os cinturões agrícolas, dos quais destacam o cinturão do trigo
(wheat belt), do milho (corn belt), e do algodão (cotton belt). Os EUA têm 7.448
áreas terrestres protegidas. Estas áreas protegidas cobrem a um décimo da
área protegida do mundo.

C10

Recursos Naturais -  Os principais recursos naturais extraídos nos Estados
Unidos são petróleo, gás natural e carvão. O país é o terceiro maior produtor
de  petróleo  do  mundo.  Os Estados  Unidos  também são  o  segundo maior
produtor de gás natural do mundo. A demanda destes dois produtos, porém, é
mais  alta  do  que  a  quantidade  extraída.  Por  isso,  os  Estados Unidos  são
obrigados  a  importar  petróleo  e  gás  natural,  para  atender  à  sua  grande
demanda,  que  é  a  maior  do  mundo.  Os  Estados  Unidos  também  são  o
segundo maior produtor mundial de carvão, atrás somente da China. O carvão
é  usado  em usinas  produtoras  de  eletricidade,  que  usam  o  carvão  como
combustível,  ou  pela  indústria  siderúrgica  do  país.  O país  produz 43% do
fosfato, 34% do molibdênio, 22% do enxofre, 17% do cobre e 16% do chumbo
produzido por ano no mundo.

C11

Tecnologia  -  Um dos  principais  elementos  que  retroalimenta  o  poder  dos
Estados Unidos no Sistema Internacional e que faz manter um gap significativo
entre ele e os demais países é a sua capacidade científico-tecnológica. No
entanto, outros países podem ameaçar essa liderança, e estão aumentando os
investimentos  na  capacitação  de  seus  recursos  humanos  em  matérias
relacionadas aos setores de ciência e tecnologia. Entre eles está a China, que
está graduando em suas universidades cientistas e engenheiros em número
maior que os Estados Unidos, atualmente.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

C12

Energia - Em 2017, 40% da energia produzida provinha do petróleo, 23% do
carvão e 22% de gás natural;  o resto provinha de centrais nucleares e de
fontes de energia renovável. Os Estados Unidos são o maior consumidor de
petróleo  e  gás  natural.  Por  outro  lado,  no país  são  encontradas 27% das
reservas mundiais de carvão. Durante décadas, a energia nuclear teve seu
papel  questionado na produção de energia,  em comparação à maioria dos
países desenvolvidos, devido em parte à reação após o acidente de Three
Mile Island. Em 2007, o governo recebeu múltiplas petições para a construção
de  novas  centrais  nucleares,  o  que  poderia  significar  uma  diminuição
considerável  no  consumo de  combustíveis  fósseis  e  mudanças  na  política
energética.  Os  EUA são  um  dos  principais  geradores  das  emissões  de
carbono que alimentam as mudanças climáticas. Nunca se comprometeram
com o preconizado no Protocolo de Kyoto. Em 2017, se retiraram do Acordo
de Paris que tem objetivo de reduzir emissões de gases de efeito estufa.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

C14

Conclusão Parcial

Conclui-se, parcialmente, que diante dos fatores considerados, verifica-se que
os  EUA  se  destacam  na  atual  conjuntura  internacional,  por  seu  vulto
econômico. Adotam ações estratégicas para proteger sua economia como um
todo. Em contrapartida, possui a maior extensão de área protegida do planeta
para proteção de sua biodiversidade.

b. República Popular da China

C15

Indústria - A Indústria representa 49% do PIB chinês. Cerca de 8% de todos
os  produtos  manufaturados  do  mundo  são  fabricados  na  RPC.  Está  na
primeira  posição  dos  países  que  têm  maior  produção  industrial.  Tem  se
tornado um grande destino para a instalação de multinacionais. A sua força
como plataforma de exportação tem aumentado as rendas e os índices de
emprego.  Porém,  o  setor  estatal  ainda  representa  40% do  PIB  chinês.  O
rápido desenvolvimento da economia chinesa não está isento de um alto custo
social  e  ambiental  para  o  país.  Uma  grande  quantidade  de  empresas
transnacionais com pouca ética têm se aproveitado da situação (e da censura
oficial  aos  meios  de  comunicação)  para  operar  sob  baixas  condições  de
higiene, segurança laboral ou controle de emissão de poluentes (a RPC é o 2º
país que mais polui, ficando somente atrás dos Estados Unidos).

C16

Agricultura -  A RPC é o país mais populoso do mundo e um dos maiores
produtores  e  consumidores  de  produtos  agrícolas.  Tem  quase  20%  da
população  terrestre,  mas  tem  somente  7%  das  terras  aráveis  disponíveis
mundialmente. A RPC é a maior produtora de produtos agrícolas do mundo, e
como resultado de fatores  climáticos  e  topográficos,  apenas 10 a 25% do
território chinês é adequado para o cultivo. A produção é rentável por causa do
cultivo  intensivo  de  suas  terras  aráveis.  Por  exemplo,  as  áreas  aráveis
chinesas são 25% menor do que as áreas aráveis dos EUA, mas produzem
30% de produtos agrícolas a mais do que todo os Estados Unidos. O governo
chinês  tem  realizado  esforços  no  campo  da  proteção  da  biodiversidade,
elaborando o �Programa de reservas naturais da RPC�, o �Plano de ação para a
proteção da biodiversidade da RPC� e definindo a orientação, a estratégia, as
esferas e os projetos de prioridade para a proteção da biodiversidade.

C17

Recursos Naturais - A RPC é abundante em recursos naturais, sendo que o
minério mais  importante é o carvão mineral.  Os recursos minerais  do país
incluem grandes reservas de carvão mineral e de minério de ferro, além de
reservas adequadas e abundantes de praticamente todos os outros minerais
de  uso  industrial.  Embora  os  depósitos  de  carvão  estejam  grandemente
espalhados  (o  mineral  é  encontrado  em praticamente  todas  as  províncias
chinesas), a maior parte das reservas está localizada no Norte da RPC. 

C18

Tecnologia -  A RPC está rapidamente desenvolvendo seu sistema de ensino,
com ênfase na matemática e na engenharia. Recentemente, o país produziu
mais de 10 mil PhDs graduados em engenharia, mais do que qualquer outro
país.  Também é o segundo país  que mais  publica  trabalhos científicos no
mundo,  produzindo  121.500  só  em  2010,  incluindo  5.200  nos  principais
periódicos  científicos  internacionais.  É  o  maior  investidor  mundial  em
tecnologia de energia renovável. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ideias

C19

Energia  -  A  produção  de  energia  tem  aumentado  rapidamente,  mas  a
demanda é ainda muito maior. O carvão mineral representa 75 a 80% de toda
produção de eletricidade. Possui um grande potencial hidroelétrico e de gás
natural,  mas que ainda não estão desenvolvidos.  A RPC, em grande parte
devido às grandes preocupações com o meio ambiente,  quer mudar o seu
sistema de geração de energia, altamente dependente do carvão mineral, que
representa cerca de 70 a 75% de toda a produção de eletricidade, para uma
produção com uma maior participação do petróleo, do gás natural, de energias
renovável e nuclear. Tem fechado milhares de minas de carvão para evitar a
superprodução. De acordo com estatísticas chinesas, a produção de carvão
mineral no país já foi reduzida em 25%. 

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C21

Conclui-se,  parcialmente,  que  a  economia  chinesa  é  a  segunda  maior  do
mundo,  com  um  crescimento  econômico  da  ordem  de  7,5%  ao  ano,
atualmente. Ações de proteção da biodiversidade mundial anunciadas poderão
dar  suporte  a  este  crescimento.  O  governo  chinês  planeja  mudar  o  seu
sistema  de  geração  de  energia,  altamente  dependente  do  carvão  mineral.
Apesar disso, ainda é o segundo país que mais polui.

c. Comparação dos EUA com a RPC

C22

Indústria  -  São  as  duas  maiores  economias  mundiais.  O  crescimento  da
indústria chinesa depende das exportações e instalação de multinacionais e a
presença do Estado é muito forte. A RPC desenvolve ações de preservação da
biodiversidade e é o 2º país que mais polui.

Já os EUA possuem uma indústria pujante, baseada na produção e exportação
de itens com alto valor agregado. Além disso, é grande a participação do setor
privado na produção de riquezas. É o país que mais polui.

C23

Agricultura  -  As áreas aráveis  da RPC são 25% menor do que  as  áreas
aráveis dos EUA, mas produzem 30% de produtos agrícolas a mais do que
todo os EUA. A RPC espera aumentar  sua produção agrícola por meio de
maiores estoques, de fertilizantes e de tecnologia. O setor agropecuário norte-
americano se destaca em virtude da intensa mecanização aliada aos fatores
naturais, como extensão territorial e clima.

C24

Recursos Naturais -  A RPC é o país que mais utiliza recursos naturais não
renováveis no mundo e cria, com isso, preocupações com relação a emissão
de poluentes e com deterioração do solo, gerando impactos na biodiversidade
mundial. O valor dos recursos naturais minerados ou extraídos nos EUA é o
segundo mais alto do mundo, atrás da Rússia. Ambos buscam alternativas à
dependência de fontes não renováveis, particularmente de carvão mineral e
petróleo. Além disso, os EUA também são o segundo maior produtor mundial
de carvão, atrás somente da RPC.

C25

Tecnologia -  Um dos principais  elementos que retroalimenta o  poder  dos EUA no
Sistema Internacional  e que faz manter um  gap  significativo entre ele  e os demais
países é a sua capacidade científico-tecnológica.  No entanto,  outros países podem
ameaçar essa liderança, e estão aumentando os investimentos na capacitação de seus
recursos humanos em matérias relacionadas aos setores de ciência e tecnologia. Entre
eles está a RPC, que está graduando em suas universidades cientistas e engenheiros
em número maior que os EUA, atualmente. A RPC é ainda o maior investidor mundial
em tecnologia de energias renováveis. A área de P&D dos EUA ainda é considerada a
mais dinâmica no mundo.

C26

Energia  -  Na  RPC,  a  produção  de  energia  tem  aumentado  rapidamente,  mas  a
demanda é ainda muito  maior.  Isto  é  parcialmente  devido  aos preços  artificiais  da
energia elétrica, que estão tão baixos que a indústria tem apenas poucos incentivos
para  economizá-la.  O  carvão  mineral  representa  75  a  80%  de  toda  produção  de
eletricidade na China. Em grande parte devido às grandes preocupações com o meio
ambiente,  a RPC pretende mudar o seu sistema de geração de energia,  altamente
dependente do carvão mineral, que representa cerca de 70 a 75% de toda a produção
de eletricidade, para uma produção com uma maior participação do petróleo, do gás
natural,  de energia  renováveis  e  da energia  nuclear.  Nos  EUA,  em 2017,  40% da
energia provinha do petróleo, 23% do carvão e 22% de gás natural; o restante provinha
de  centrais  nucleares  e  de  fontes  de  energia  renovável.  Os  EUA são  o  maior
consumidor  de petróleo  e gás natural.  Recentemente,  o  governo recebeu múltiplas
petições para a construção de novas centrais nucleares, o que poderia significar uma
diminuição considerável no consumo de combustíveis fósseis e mudanças na política
energética. 
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Conclusão Parcial

C27

Conclui-se, parcialmente, que a China reúne condições de se tornar a principal
economia do mundo, ultrapassando os EUA a curto prazo,  se mantidos os
índices  atuais  de  crescimento.  Há  maiores  preocupações  governamentais
chinesas em divulgar planos e iniciativas de controle de emissão de poluentes,
ainda  que  seja  notória  a  importância  secundária  do  assunto,  diante  da
necessidade de crescimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C28

Os  EUA  e  a  RPC,  segundo  os  fatores  de  comparação  considerados,
apresentam diferentes potenciais e recursos na expressão econômica, o que
redunda em soluções distintas para o crescimento econômico, como também,
para garantir a preservação da biodiversidade mundial.

C29
Em  síntese,  ambos  os  países  têm  objetivos  de  crescimento  econômicos
pujantes,  mas  sem  uma  contrapartida  de  mesma  magnitude  para  a
preservação da biodiversidade mundial.

C30

Por  ser  extremamente  dependente  de  recursos  naturais  para  garantir  seu
crescimento, a China apresenta maiores preocupações com a biodiversidade
mundial,  na  medida  em que  investe  em energia  renovável  e  divulga  seus
planos de comprometimento com emissão de poluentes.

C31
A despeito  de  tudo  isso,  os  dois  países  possuem  áreas  de  preservação
ambiental de grandes proporções, tendo os EUA a maior delas.

C32

Os EUA são, ainda, a principal economia do planeta e buscam manter esta
posição, mesmo com o prejuízo da imagem do país em fóruns internacionais,
não  assumindo  compromissos  para  a  preservação  do  meio  ambiente  e
biodiversidade.

C33

Assim, conclui-se que os EUA e a RPC, a proporção que se destacam como
as duas maiores economias mundiais, divergem quanto às ações estratégicas
a  serem  adotadas,  gerando  reflexos  distintos  para  a  preservação  da
biodiversidade mundial.

C34  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 respeitar a ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e
compreensível, embora  fragmentado, com  má
articulação de  ideias.  Há  contradições  que não
dificultam a compreensão, coerência e lógica global, mas
registram dificuldade de compreensão localizada.
A3:  Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e
sem contradições, no qual todas as ideias apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a
limpidez  do  pensamento, facilita  a pronta
percepção e jamais obriga o leitor a retornar
para entender melhor alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando
retornos frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil  entendimento
do leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da
comunicação do pensamento.  O bom texto
vai  direto  ao ponto,  desenvolve-se de
maneira sóbria e retilínea e evita divagações
inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil, usado para aumentar o texto sem lhe
conferir qualidade). O exagero da objetividade
leva ao laconismo, comprometendo a clareza,
ou redundando em omissão de conteúdo. 

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

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 
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(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância total  dos elementos que efetuam a
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

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

Apresentar  a importância  estratégica da Amazônia  no contexto  nacional,  considerando o atual  processo de
expansão da fronteira agrícola brasileira. 

 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

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.

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)
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 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 região é recoberta pela floresta latifoliada (também chamada de Floresta
Equatorial da Amazônia ou Hileia Amazônica) e formada pela bacia do Rio
Amazonas que, com mais de mil afluentes representa, pelo menos, 20% de
todos os recursos hídricos disponíveis no planeta.

C2

Localizada ao norte do Brasil, a Amazônia possui área de mais de 7 milhões
de Km2, englobando 09 (nove) Estados da Federação Brasileira (Amazonas,
Pará,  Acre,  Rondônia,  Roraima, Amapá, Tocantins e parte dos Estados do
Mato Grosso e Maranhão), correspondendo a cerca de 60 (sessenta) % do
território nacional.

C3
A expansão da fronteira agrícola Amazônica é resultado da migração interna a
partir  da  região  sul  brasileira,  passando  pelo  centro-oeste  e  incorporando
novas áreas na Amazônia. 

C4
Quanto à ocupação produtiva das áreas de floresta, no sul da Amazônia há o
predomínio  da  agricultura  moderna,  baseada,  principalmente,  na  produção
altamente técnica de soja e outros grãos.

C5

A expansão da fronteira  agrícola  trouxe para a Amazônia,  por  um lado,  a
possibilidade  de  participar  na  transformação  do  contexto  do  comércio
internacional; por outro lado, trouxe também a exigência de preservar, nesse
novo cenário de processos tecnoindustriais intensivos em recursos naturais,
sua soberania territorial.

C6
A seguir, será apresentada a importância estratégica da Amazônia no contexto
nacional,  considerando  o  atual  processo  de  expansão  da  fronteira  agrícola
brasileira. 

C7 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

C8
A sua  privilegiada  posição  geográfica,  facilitando  o  comércio  de  produtos
agrícolas com várias regiões.

C9
A abundância de água doce de seus rios e águas subterrâneas, favorecendo
a agricultura.

C10
Existência  de  incomensuráveis  riquezas  naturais  com  possibilidades  de
exploração agrícola das áreas.

C11
Exploração das dinâmicas agrícolas das novas áreas de produção, facilitando
que  as  cidades  interiores  se  interliguem  com  os  centros  globalizados  e
tenham acesso aos meios mais modernos de produção.

C12 Extensa malha hidroviária, facilitando o escoamento da produção agrícola. 

C13
Existência de grandes áreas anecúmenas, possibilitando a incorporação de
novas áreas para a agricultura.

C14
A incorporação de áreas no sul do Amazonas pelo Complexo Agroindustrial
(CAI)  da  soja,  apesar  do  impacto  sobre  o  meio  ambiente,  aumentou  a
produção nacional de commodities favorecendo a balança comercial.

C15
Existência  de  bons  portos  para  escoamento  da  produção  (Miritituba,
Santarém, Santana).

C16
Integração econômica sul-americana: a Amazônia é um espaço privilegiado
para a integração econômica e logística do Pacto Andino com o Mercosul.

C17

Fortalecimento do chamado “Eixo do Amazonas” (Colômbia, Peru, Equador, Brasil):
criação de uma rede eficiente de transportes entre a Bacia Amazônica e o litoral do
Pacífico,  com  vista  ao  favorecimento  das  exportações  agrícolas  para  o  mercado
asiático e a costa oeste dos Estados Unidos da América(EUA).

C18
Existência de grande potencial hídrico para geração de energia, visando a
expansão da agricultura.

C19 Grande extensão territorial com existência de áreas potencialmente produtivas.

C20
Saída  para  o  mar  (foz  do  Rio  Amazonas),  possibilitando  o  escoamento
marítimo da produção.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
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 3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA:  as ideias são encadeadas
de modo a respeitar a ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.
A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e
compreensível, embora  fragmentado, com  má
articulação de  ideias.  Há  contradições  que não
dificultam  a  compreensão,  coerência  e  lógica  global,
mas registram dificuldade de compreensão localizada.
A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e
sem contradições, no qual todas as ideias apresentadas
são desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a
limpidez  do  pensamento, facilita  a pronta
percepção e jamais obriga o leitor a retornar
para entender melhor alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um  todo, obrigando
retornos frequentes do leitor.
B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.
B3:  Texto suficientemente claro, de fácil entendimento
do leitor.

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da
comunicação do pensamento.  O bom texto
vai  direto  ao ponto,  desenvolve-se de
maneira sóbria e retilínea e evita divagações
inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil, usado para aumentar o texto sem lhe
conferir qualidade). O exagero da objetividade
leva ao laconismo, comprometendo a clareza,
ou redundando em omissão de conteúdo. 

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

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância total dos elementos que efetuam a
coesão dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos.
Pouco coeso.
D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.
D4:  Emprego  correto  e  diversificado dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(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)

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  no  Portal  do  CP/CAEM,  no  menu  “Guia  de  Autoavaliação”.  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.
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OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


