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PEP – 2019 –  6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

      GEOGRAFIA

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

Analisar o s  f l u x o s  m i g r a t ó r i o s  h a i t i a n o  e  v e n e z u e l a n o  p a r a  o  B r a s i l ,  n e s s e
i n í c i o  d e  s é c u l o  X X I ,  c o n c l u i n d o  s o b r e  a s  c o n s e q u ê n c i a s  d e s s e s  f l u x o s  p a r a  o
E s t a d o  B r a s i l e i r o .

 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.

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

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

Algumas
ideias

C1
Os fluxos migratórios haitiano e venezuelano para o Brasil fazem parte da atual
conjuntura internacional afetada pelas crises migratórias.

C2
Os  movimentos  populacionais  de  haitianos  e  venezuelanos  foram
potencializados a partir do início do século XXI, com possibilidades de geração
de crises para o Entorno Estratégico Brasileiro. 

C3

Esses fluxos migratórios têm condicionantes que perpassam pelas dimensões
políticas,  econômicas,  psicossociais,  militar,  bem  como,  sofre  influências
climáticas e das catástrofes naturais, gerando fatores de repulsão e atração de
seres humanos.

C4

O Haiti é considerado o país mais pobre das Américas, com um dos Indicadores
de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  mais  baixos  do  mundo  e  sempre  foi
marcado, desde sua formação, por desigualdades sociais, instabilidades políticas
e violências. 

C5

A Venezuela já foi considerado um dos países mais ricos das Américas e com
imensas  reservas  de  petróleo  e  membro  da  Organização  dos  Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), mas, com o viés político dos últimos governos
venezuelanos,  foram  criadas  as  condições  de  repulsão  de  fluxo  migratório,
gerando uma crise humanitária sem precedentes no continente americano.

C6
O  Brasil,  por  sua  posição  geográfica,  dentre  outras  condicionantes,  vem
polarizando a atenção dos haitianos e venezuelanos se constituindo numa área
de atração populacional. 

C7
A seguir, serão analisados esses fluxos migratórios para o Brasil, nesse período,
concluindo sobre as consequências desse fenômeno para o Estado Brasileiro.

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. Fluxo migratório haitiano para o Brasil.

C9

1)  Fatores  de  repulsão –  A  instabilidade  política,  as  crises  econômicas
frequentes, a violência social,  a degradação histórica do meio ambiente,  bem
como, as catástrofes naturais recorrentes, como o terremoto de 2010, tem se
constituído em fatores de repulsão, criando fluxos de migrantes haitianos, com
destaque para o Brasil.

C10

2) Fatores de atração  - A presença brasileira no Haiti, por intermédio da Missão
das  Nações  Unidas  para  a  Estabilização  do  Haiti  (MINUSTAH)  projetou  a
imagem da plasticidade social do brasileiro, estabelecendo laços de identidades
importantes  se  constituindo  em  relevante  fator  de  atração  populacional  de
haitianos para o Brasil. 

C11

3) Atuação de Organismos Internacionais (OI) –  A presença da Organização
das Nações Unidas (ONU),  por  intermédio do Alto  Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR), com a aquiescência do Haiti, tem facilitado
o  monitoramento  dessa  crise  migratória,  fornecendo  dados  relevantes  no
acompanhamento deste fluxo para o Brasil. 

C12

4) Rotas do fluxo migratório haitiano – Esse movimento para o Brasil traçou
trajetórias  que,  tem  início  na  República  Dominicana  e  daí  para  o  Panamá,
Equador, Peru e Bolívia, adentrando no território nacional pelas fronteiras Oeste
e  Norte,  muitas  das  vezes,  fazendo do  País  uma região  de  passagem para
outros destinos ou mesmo se estabelecendo.

C13

5)  Resposta  do  governo  brasileiro  – As  ações  governamentais foram
consideradas  desorganizadas  por  estudiosos,  não  sendo  feita  uma  acolhida
desejável,  pois o Brasil  não tinha expectativa a curto prazo de enfrentar uma
crise migratória, ocorrendo um certo represamento do processo de interiorização.

C14

6)  Processo  de  interiorização  –  Esse  processo  não  ocorreu  nas  melhores
condições, percebendo-se um distanciamento do Estado Federal na busca de
soluções,  como  o  controle,  o  acolhimento,  a  inserção  laboral,  dentre  outros,
deixando à iniciativa estadual, municipal e de Organizações Não-governamentais
(ONG) vários processos, arranhando em alguns momentos o Pacto Federativo e
assoberbando as infraestruturas do Estado Nacional.

C15 Outras ideias julgadas pertinentes.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o
(55% a 70%)

Ide ias

Conclusão Parcial

C16

Pode-se inferir de forma parcial que, um conjunto de fatores potencializaram um
fluxo migratório importante para o Brasil, sendo um deles a presença brasileira
por intermédio da MINUSTAH, em uma área não contígua ao território nacional,
gerando um contingente de migrantes que vem acarretando demandas de ordem
política e socioeconômica para o Estado Brasileiro.

b. Fluxo migratório venezuelano para o Brasil.

C17

1)  Fatores  de  repulsão   -  A economia  venezuelana,  baseada  no  petróleo,
construiu um país sem a diversificação econômica que pudesse enfrentar crises
desta  natureza.  As  instabilidades  políticas,  o  viés  ideológico  dos  últimos
governos,  a  violência  e  parte  do estamento militar  cooptado pelas lideranças
políticas criaram um cenário de crise migratória que em boa medida atingiu o
Brasil.

C18

2) Fatores de atração – A fronteira seca com o Brasil, as identidades linguísticas
e religiosas com o povo brasileiro, bem como o comércio transfronteiriço criaram
laços  identitários,  contribuindo para as especificidades do  fluxo  migratório  de
venezuelanos para o território brasileiro.

C19

3)  Atuação  de  Organismos Internacionais  (OI)  –  O não consentimento  do
governo  venezuelano  de  ações  de  OI  em  seu  território  tem  dificultado  o
monitoramento e a divulgação de dados críveis sobre crise migratória em curso,
em especial desse fluxo para o Brasil. 

C20

4)  Rotas  do  fluxo  migratório  –  O  Brasil  não  é  o  destino  primeiro  dos
venezuelanos migrantes, mas vem recebendo um número cada vez maior de
pessoas,  notadamente  por  Pacaraima,  Roraima  (RR),  chegando a  Boa Vista
(RR) e daí internando-se pelo território brasileiro. Constata-se por oportuno que,
uma parte considerável dessa população não se estabelece no Brasil, ficando
por um tempo, retornando, ou dirigindo-se a outros destinos, caracterizando-se
por possuir um perfil socioeconômico mais baixo dos que se dirigem a outros
países.

C21

5)  Resposta  do  governo  brasileiro  –  Neste  episódio  o  governo  brasileiro
determinou o desencadeamento da Operação Controle, sob a responsabilidade
da 1ª  Brigada de  Infantaria  de Selva (1ª  Bda Inf  Sl)  e  a  Operação Acolhida
(Força-Tarefa  Logística  Humanitária)  para  o  monitoramento  e  recebimento
desses migrantes, não sendo realizado de imediato o processo de interiorização
da forma mais adequada, gerando pontos divergentes entre as esferas de poder
estadual e federal.

C22

6) Processo de interiorização – Em momento de pleito eleitoral presidencial, o
Brasil retardou o adequado processo de interiorização, represando em Roraima
contingentes  significativos  de  migrantes,  sobrecarregando  as  infraestruturas
desse Estado da federação com carências nessa área, trazendo para o debate o
Pacto Federativo em alguns momentos,  o que no limiar do processo eleitoral
recente e, após este, foi dada a celeridade razoável à interiorização.

C23 Outras ideias julgadas pertinentes.
Conclusão Parcial

C24

Pode-se inferir de forma parcial que, o viés ideológico dos últimos governos da
Venezuela  levaram  a  uma  crise  política,  econômica,  psicossocial  e  militar,
gerando um processo migratório  sem precedentes na região (fronteira  com o
Brasil), com desdobramentos diretos para o Estado Brasileiro.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C25
Os fluxos migratórios do Haiti e da Venezuela para o Brasil inseriu o País numa
crise migratória que abrange o Entorno Estratégico nacional.

C26

Em síntese,  esses fluxos migratórios  criaram demandas às infraestruturas do  Estado
Brasileiro, exigindo do País a ter uma postura de protagonismo em relação a essa crise
humanitária que vem afetando o interesse do Brasil nessas áreas. 

C27

O estabelecimento de estratégias e políticas adequadas à solução de crises
humanitárias no Entorno Estratégico brasileiro advindas do problema migratório
devem subsidiar as ações do País, evidenciando a posição do Brasil no contexto
regional.

C28
Portanto, o Estado Brasileiro, lastreado em sólidas políticas públicas migratórias
desenvolvidas,  faz  do  País  um  dos  protagonistas  na  solução  dessa  crise
humanitária.

C29  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)

Justificar  as  ações  do  governo  Nicolás  Maduro  que  contribuíram  para  a  concretização  da  suspensão  da
Venezuela no MERCOSUL, destacando as consequências desta para aquele país.

 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
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
O governo de Nicolás Maduro estabeleceu ações que conduziram a Venezuela
a uma situação de suspensão do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

C2

Nicolás Maduro, como vice-presidente de Hugo Chávez, assumiu interinamente
a  presidência  da  Venezuela  em  2012,  governando-a  até  os  dias  de  hoje,
vivenciando a entrada desse país no MERCOSUL em 2012 e sua suspensão
em 2017.

C3
Desde a criação do MERCOSUL, a partir do Tratado de Assunção de 1991, vem
sendo estabelecido uma integração em todas as dimensões do poder entre a
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, Membros Plenos do bloco.

C4
As origens do MERCOSUL estão ligadas às discussões para a constituição de
um mercado regional para a América Latina.

C5

De acordo com o estabelecido no Protocolo de Ushuaia sobre o Compromisso
Democrático  no  Mercosul,  de  24  de  julho  de  1998,  a  plena  vigência  das
instituições  democráticas  é  condição  essencial  para  o  desenvolvimento  do
processo de integração.

C6
A seguir, serão justificadas essas ações do governo Maduro que contribuíram
para  a  suspensão  da  Venezuela  do  MERCOSUL,  destacando-se  as
consequências desta para aquele país.

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

Relutância às consultas do MERCOSUL – Ao não atender as consultas dos
Estados  Partes  do  MERCOSUL,  no  tocante  ao  Compromisso  Democrático,
tornando-as infrutíferas, o governo Maduro foi considerado um recalcitrante ao
Protocolo  de  Ushuaia,  pondo  em  destaque  o  isolamento  politico  da
Venezuela.

C9
Uso de Violência – A repressão violenta do governo Maduro às manifestações
da oposição fez com que o ato  de suspender a Venezuela  do MERCOSUL
fosse efetivado, dificultando os apoios externos a esse governo.

C10

Fatores de Ordem Técnica – A renúncia do governo Maduro à obrigações de
ordens técnicas propostas no Protocolo de Adesão conduziram à decisão da
suspensão desse  país,  inviabilizando contratos  futuros  do  Bloco com a
Venezuela.

C11

Fatores de Ordem Econômica –  Com a crise econômica não resolvida pelo
governo  Maduro  e  o  Bloco  tendo  interesses  fundamentalmente  econômicos
conduziram a Venezuela à suspensão do MERCOSUL,  aumentando o caos
econômico no país.

C12

Fatores de Ordem Política – A adesão da Venezuela ao Bloco foi apadrinhada
por  governos  afinados  ideologicamente  à  política  daquele  país.  Com  o
surgimento de governos distantes desse viés ideológico e não lenientes com as
posturas  de  Maduro  em  relação  ao  Compromisso  Democrático  levou  à
suspensão  da  Venezuela  do  MERCOSUL,  tendo  como  destaque  o  seu
isolamento no Bloco.

C13

Anulação do Legislativo –  A postura do Poder Executivo,  concentrado nas
mãos de Nicolás Maduro, foi um dos aspectos do governo venezuelano que
contribuíram para a suspensão desse país do Bloco, criando condições para
o surgimento de uma crise política.

C14
Assembleia Constituinte –  O governo Maduro ao dar posse a uma nova Assembleia
Nacional Constituinte, que a oposição não aceitou, aprofundou o distanciamento desse
país com Mercosul, contribuindo para a sus suspensão do Bloco.

C15

Prisões de opositores –  A prisão e perseguições a políticos e opositores ao
regime  de  Maduro  tem  justificado  a  saída  temporária  da  Venezuela  do
MERCOSUL,  colocando  em  xeque  a  sustentabilidade  desse  regime
venezuelano.
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C16

Controle  da  imprensa  –  O  monitoramento  e  o  controle  da  imprensa  pelo
governo Maduro é um aspecto que justificou a suspensão de Venezuela do
MERCOSUL,  contribuindo para distanciar o país do compromisso com a
democracia.

C17 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 DO ALUNO


