
1

PEP 2019 – 2ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

Analisar os impactos da atual crise humanitária venezuelana, na América do Sul,  nas expressões política e
psicossocial, destacando as soluções implementadas pelo governo brasileiro, concluindo sobre os fatos geradores da
crise.

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  ol  v  im  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
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.

M12
Elaboração das ideias

do destaque

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.

M17 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

In      tr  odu      çã      o
(10% a 15%)

Algumas
ideias

C1
A crise humanitária na Venezuela já possui reflexos econômicos, sociais e políticos
em quase toda a América do Sul.

C2

Atualmente, a América do Sul, com uma extensão de cerca de 17,8 milhões de
km², está  inserida  no  contexto  dos  novos  fluxos  migratórios  provenientes  do
chamado Sul global. Nesse contexto, a imigração de venezuelanos pelo Arco Norte
do Brasil atinge também outros países da América do Sul, como a Colômbia, Peru,
Equador, Bolívia, Chile e Argentina.

C3

O modelo bolivariano na Venezuela vem sofrendo desgastes mais visíveis desde
dezembro de 2015 com a derrota do Governo Maduro nas eleições parlamentares.
No entanto, a crise vem de antes disso e pode ser dividida, grosso modo, em três
faces: Uma econômica, uma política e uma social.

C4

A Força Tarefa Logística Humanitária foi criada no dia 15 de fevereiro de 2018
partir  da MP nº 820 e dos Decretos nº 9.285 e nº  9.286 onde foi  estabelecido
Comitê  Federal  de  Assistência  Emergencial  a  pessoas  em  situação  de
vulnerabilidade em decorrência de crises humanitárias.

C5
Segundo os dados do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), em 2016 os
venezuelanos representavam o maior grupo com pedidos de refúgio no Brasil. 

C6
O  ordenamento  jurídico  que  ampara  os  imigrantes  advém  essencialmente  do
Estatuto  dos  Refugiados  das  Nações  Unidas  de  1951,  do  protocolo  de  1967
realizado em Cartagena na Colômbia.

C7
A seguir, serão analisados os impactos da atual crise humanitária venezuelana na
América  do  Sul,  nas  expressões política  e  psicossocial,  destacando as  soluções
implementadas pelo governo brasileiro, concluindo sobre os fatos geradores da crise.

C8  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%)

Ide ias

a. Expressão Política.

C9
O fechamento de fronteiras – Ações de fechamento das fronteiras entre países
vizinhos  à  Venezuela,  causando  impactos  em  diversos  setores  do  Estado.
Destacam-se a medida de restrição e as medidas de controle na área de fronteira.

C10
Aumento do número de deportações – É o caso de venezuelanos que estejam
envolvidos em crimes comuns nos países de destino.

C11
Aumento do pedido de refúgios – Venezuelanos solicitam refúgio, mas processo
demora cerca de dois anos.  Destaque para medidas de construção de abrigos e
interiorização de migrantes.

C12
Possibilidade  de  contenciosos  territoriais  –  Principalmente  na  região  de
fronteira com Colômbia, Guiana e mesmo o Brasil. 

C13
Aumento do número de  requerentes  de asilo  –  Destaque para  o  controle  e
análise dos processos feitos por agências de governo.

C14

Formação de Comitê Federal para a Acolhida – Ações de acolhida a imigrantes
venezuelanos  por  meio  da  Força  Tarefa  Logística  Humanitária  no  Estado  de
Roraima. Destaque para a montagem de postos de identificação e recepção, além
da triagem, dando ao Exército Brasileiro(EB) a missão de coordenação dessa FT.

C15
Resistências  políticas  internas  ao  governo  Venezuelano  –  Aumento  da
instabilidade política interna, colocando risco à democracia.

C16
Política externa –  Aumento da desconfiança política, principalmente nos atuais
governos de direita, diante da instabilidade venezuelana.

C17 Diplomacia – Afastamentos e aproximações entre países da região e a Venezuela.

C18
Criação  de  novas  leis  –  O  aumento  da  imigração  gerando  mudanças  dos
dispositivos legais dos países sul-americanos.

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C20

Conclui-se,  parcialmente,  que  por  causa  das  perseguições  políticas,  da
intimidação e da condenação criminal dos oposicionistas, a Venezuela vive hoje
uma  grave  e  generalizada  violação  de  Direitos  Humanos  o  que  influenciou
diretamente na migração para o Brasil e a América do Sul. 

b. Expressão Psicossocial.

C21
Aumento  da  incidência  de  doenças  antes  erradicadas –  países  receptores
como  o  Brasil  vivenciam  surtos  sarampo.  Destaque  para as  campanhas  de
vacinação feitas pelo governo e Forças Armadas.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

C22
Questões  de  segurança  pública – crimes  e  escalada  de  violência  em áreas
receptoras. Destaque para as medidas de deportação aplicadas a criminosos.

C23
 Aumento dos casos de xenofobia – casos de conflitos étnicos entre habitantes
locais e migrantes venezuelanos.

C24

Aumento  do  contrabando (bachaqueros)  –  Casos  ligados  a  contrabando  de
alimentos  e  drogas.  Destaque para  medidas  de  combate  ao  contrabando  nas
fronteiras.

C25
Aumento  do  desemprego  –  em localidades  de  destino  dos  migrantes
venezuelanos como a Colômbia, o Peru e o Brasil não apresentam condições de
absorver a mão de obra.

C26
Crise  no  sistema  de  saúde  (hospitais)  – aumento  do  atendimento  de
venezuelanos  que  foram  atendidos  no  Hospital  Geral  de  Roraima  (HGR),
colapsando o sistema.

C27
Problemas  educacionais  –  aumento  do  número  de  matrículas  de  crianças
venezuelanas, sobrecarregando o sistema educacional dos países receptores.

C28
Aumento da informalidade no mercado de trabalho – devido a não absorção no
mercado de trabalho local.

C29 Aumento de casos de prostituição – oferta de mulheres venezuelanas nas cidades.

C30
Oferta de mão de obra qualificada no setor de óleo e gás – fuga de cérebros
sendo absorvida nos mercados locais.

C31
Aumento da imigração na América do Sul – região se torna uma área instável
sob o ponto de vista migratório, gerando problemas sociais.

C32 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C33

Conclui-se parcialmente, que o empobrecimento da população que desde o final da
“era Chávez” já era perceptível, agravou-se no período Maduro com a queda dos
índices  sociais  e  econômicos,  ocasionando  migrações  em  busca  de  melhores
condições de vida fora da Venezuela.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C34
A crise humanitária na Venezuela encontra-se em plena evolução, e são diversas
as possibilidades de desdobramento.

C35
Em síntese, conclui-se que o atual ambiente de incertezas políticas e instabilidades
sociais internas existentes na Venezuela tem provocado a emigração de milhares
de pessoas para o Brasil e diversos países sul-americanos.

C36

Na expressão política, uma fato gerador da crise é a escalada da violência. A sua
manutenção  pode  desencadear  dinâmicas  de  transbordamento,  tornando,  por
exemplo, as regiões fronteiriças com o Brasil  e a Colômbia espaços de grande
sensibilidade e vulnerabilidade social.

C37

Outra causa geradora dos fluxos migratórios na Venezuela foi a crise política gerada pela
reeleição de um governo  de crescente impopularidade,  ocasionando tanto instabilidades
internas  como  o  afastamento  da  Venezuela  de  seus  vizinhos  sul-americanos,  da
Organização dos Estados Americanos (OEA),  do Mercosul,  etc,  e a aproximação com a
China e a Rússia; causando também preocupação nos Estados Unidos da América (EUA),
que assistem aos seus dois principais adversários militares e econômicos, ampliando sua
presença no Continente Sul-Americano.

C38

Na expressão psicossocial, a causa altamente negativa é a acelerada inflação e
diminuição do poder aquisitivo da população. O êxodo resultante de venezuelanos
foge da fome e da miséria e indica um cenário que vai perdurar. Outro fato gerador
é a falta  medicamentos básicos que dificultam o acesso a serviços básicos de
saúde e tratamento de doenças crônicas como pressão alta e diabetes

C39

Todavia, o posterior fortalecimento econômico da Venezuela não pode ser descartado.  Os
fatos geradores da crise, especialmente se olharmos para os direitos sociais, econômicos
e políticos,  precisam ser  gerenciados.  Por  conseguinte,  a  estabilização política  de  um
governo pós-Maduro, associada com a alta do preço do petróleo no mercado internacional,
ativo de que o país possui as maiores reservas mundiais, pode gerar um cenário favorável
de migração de retorno. 

C40

Por  fim,  a  situação  na  Venezuela  mostra  que  a  saída  para  uma  grave  crise
nacional pode ser conseguida por meio da união da sociedade para resolver um
problema  de  concordância  comum.  Ao  mesmo  tempo,  também  pode  ser
necessário um esforço combinado em âmbito sul-americano, visando controlar a
crise.

C41  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
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)

Apresentar as causas e consequências da intensificação dos movimentos populacionais no cenário internacional,
do final da Guerra Fria (1991) aos dias atuais, destacando as influências do processo de globalização na intensificação da
mobilidade populacional.

 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.
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M11  Atendimento da imposição
 do 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
 As causas dos movimentos populacionais e suas consequências estão entre os
principais problemas contemporâneos.

C2

O cenário internacional, no pós-Guerra Fria, se tornou mais complexo depois da
queda do Muro de Berlim em 1989 e do esfacelamento da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas(URSS) em 1991. A mobilidade populacional aumentou e os
principais destinos da migração internacional são os países industrializados, entre
eles  estão:  Estados  Unidos  da  América(EUA),  Canadá,  Japão,  Austrália  e  as
nações  da  União  Europeia.  Os  EUA possuem  o  maior  número  de  imigrantes
internacionais – dos 195 milhões, 39 milhões residem naquele país.

C3

O  processo  de  migração  internacional  pode  ser  desencadeado  por  diversos
fatores, mas de um modo geral, o principal motivo para esses fluxos migratórios
internacionais  é  o econômico,  no qual  as pessoas deixam seu país  de origem
visando  à  obtenção  de  emprego  e  melhores  perspectivas  de  vida  em  outras
nações.

C4

Com o pós-Guerra Fria,  houve o surgimento da expressão “Globalização”  e  os EUA se
transformaram numa potência, praticamente inalcançável. No decorrer dos conflitos entre os
capitalistas e socialistas,  cerca de 60% da riqueza mundial  estava em poder dos norte-
americanos, pois, eles dominavam sobre todos os outros. 

C5

A seguir,  serão  apresentadas as causas e consequências da intensificação dos
movimentos populacionais no cenário internacional, do final da Guerra Fria (1991)
aos  dias  atuais,  destacando as  influências  do  processo  de  globalização  na
intensificação da mobilidade populacional.

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
Os  desastres  ambientais  como,  por  exemplo,  terremotos,  tsunamis,
alagamentos, etc, provocando o deslocamento humano em áreas no continente
americano e na Ásia.

C8
As guerras e conflitos,  provocando o êxodo de pessoas em áreas no Oriente
Médio, Ásia e África.

C9
O mercado de trabalho, por meio de fluxos de pessoas em busca de oportunidades de
empregos.  Pode-se destacar a nova divisão territorial  do trabalho separando etapas da
produção de uma mesma empresa em diversos países.

C10
As  perseguições  políticas por  parte  de  governos  ditatoriais,  gerando  grande
quantidade de refugiados na América Latina e Caribe, na Ásia e na Europa.

C11
As perseguições étnicas ou culturais em países africanos, europeus e asiáticos,
provocando mobilidade populacional.

C12

As melhores condições de vida onde o mundo contemporâneo é marcado por
grande  mobilidade  transfronteiriça.  Destaca-se  a  influência  dos  meios  de
comunicações e propaganda gerando a vontade de pessoas migrarem em busca
de uma nova vida em outro país.

C13
O desenvolvimento  dos  meios  de  transporte nos  diferentes  modais:  aéreo,
hidroviário, rodoviário, ferroviário, etc.  Destaca-se a integração mundial de áreas
contíguas ou não por meio do setor de transporte, favorecendo a mobilidade.

C14

A integração de mercados. Por exemplo, tem-se a formação de blocos de países
com  mercados  comuns.  Destaca-se os  protocolos  que  favorecem  a  livre
circulação de pessoas como é o caso de Schengen na União Europeia.

C15

A escolha do indivíduo. A mobilidade populacional, conforme a teoria liberal dos
estudos migratórios, preconiza que o indivíduo é livre para buscar novos mercados
de trabalho e condições de vida. Destaca-se a disseminação global de valores do
mercado e da propriedade privada.

C16
A coação por motivos como a violência e a repressão como razão para o aumento
da  mobilidade  populacional  transfronteiriça  na  África  e  no  Oriente  Médio,  por
exemplo.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C17
A  fuga  de  cérebros. A  mão  de  obra  mais  qualificado  dos  países  em
desenvolvimento busca inserção nos países do Norte ou desenvolvidos. Destaca-
se a capacidade de absorção do mercado global de talentos e intelectuais.

C18

A xenofobia.  O aumento da mobilidade populacional transfronteiriça colocou em
rota  de  colisão  grupos  étnicos  e  culturais  de  diferentes  países.  Destaca-se  o
aumento da crise global no tocante a geração de empregos como um fator que
potencializa a xenofobia.

C19
Crise  no  sistema  de  saúde.  A mobilidade  populacional  ocorre  em  busca  de
atendimento no setor de saúde em países sul-americanos, gerando o colapso da
rede de saúde no país receptor.

C20
Crise no sistema educacional. A mobilidade populacional ocorre em busca de
acesso à educação em países  sul-americanos,  gerando o colapso da rede de
saúde no país receptor.

C21
Assimilação  de  contingentes  populacionais. Países  na  América  do  Sul  e
Europa com legislação sobre migração e traços culturais que favorecem a acolhida
de imigrantes.

C22
O  fechamento  de  fronteiras.  Países  no  continente  americano  em  que  as
fronteiras  são  fechadas  e  protegidas  pelas  forças  armadas  a  fim  de  evitar  a
entrada de imigrantes de modo ilegal.

C23

O tráfico de seres humanos e trabalho forçado,  por  meio do recrutamento,
transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, com ameaça ou uso
da força ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de
poder ou de uma posição de vulnerabilidade, sem o consentimento.

C24

O tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos é a prática ilegal de comércio de órgãos
humanos (coração, fígado, rins, etc) para o transplante de órgãos. Destaca-se que
há  uma  escassez  mundial  de  órgãos  disponíveis  para  transplante,  contudo  o
comércio de órgãos humanos é ilegal em todos os países, exceto no Irã. 

C25
O aumento da prostituição.  Os movimentos populacionais geram situações de
vulnerabilidade  social.  Destaca-se o trânsito  de  mulheres  no  mercado
internacional, associado ao tráfico internacional de pessoas.

C26
O  aumento  de  gastos  no  estado  receptor.  A  dinâmica  populacional  vem
aumentando os gastos com a construção de infraestruturas e o acolhimento de
grandes contingentes populacionais em estados receptores. 

C27 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/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.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


