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PEP 2021 – 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

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

“A crise do modelo agrário-exportador, em fins de 1929, é sentida, no Brasil ao longo da década de1930. Assim, temos uma relativização
deste padrão econômico. Ao passo que os cafezais apontavam um declínio assustador de rendimento, os capitais (lê-se, investimentos)
antes alocados no setor primário passam a ter seu eixo de gravidade modificado para as atividades tipicamente urbanas e, em especial,
no  setor  secundário.  A  Crise  do  Café  gerou,  assim,  diversas  condições  para  a  industrialização  brasileira.  Também  estimulou  a
necessidade de produção de bens de consumo no país por conta da redução drástica das importações. A concentração de riqueza na
Região Sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo, faz com que haja também uma concentração de indústrias na região, destacando-
se  como  pioneira  na  industrialização  nacional.”  (Fonte:  site globo.com,  disponível  em  http://educacao.globo.com/geografia/assunto/
industrializacao/industrializacao-brasileira-de-vargas-ao-periodo-neoliberal.html, acesso em 05 de março de 2021).

Analisar a atual concentração industrial na Região Sudeste do Brasil, nas expressões econômica e psicossocial,

destacando os principais motivos que geram movimentos migratórios para a região,  concluindo sobre os efeitos desta

concentração no setor de comunicações do Brasil.

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

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
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.

M9

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.

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
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.

M12
Elaboração das

conclusões
parciais.

De forma dedutiva.

Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.
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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

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

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)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

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

Algumas ideias

C1
Concentração industrial pode ser identificada como o aglomerado tecnológico e eco-
nômico diante de uma cidade ou localidade. Essa concentração é caracterizada pela
presença de grandes empresas, indústrias e sedes empresariais.

C2

A Região Sudeste é a mais industrializada e urbanizada do Brasil. É composta pelos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa região
possui uma área de, aproximadamente, 924.511,2 km2, com mais de 84 milhões de
habitantes (IBGE 2013), constituindo-se na região mais populosa do País.

C3

Uma grande parcela das maiores empresas instaladas no Brasil tem sede no Su-
deste. Nessa região, estão as principais metrópoles brasileiras: São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte, o que a torna um forte polo de atração migratória em ra-
zão do processo de industrialização desenvolvido. 

C4
O referido processo gera efeitos em várias áreas da economia, particularmente em
setores de maior valor agregado, como o de comunicações.

C5

A seguir, será analisada a atual concentração industrial na Região Sudeste do Bra-
sil, nas expressões econômica e psicossocial, destacando os principais motivos que
geram movimentos migratórios para a região, concluindo sobre os efeitos desta con-
centração no setor de comunicações do Brasil.

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. Expressão econômica

C7

1) Energia
A  grande  disponibilidade  na  região  de  energia  oriunda  de  diversas  fontes,
renováveis e não renováveis, contribuiu para a concentração industrial,  já que
este é um dos principais insumos para o seu funcionamento. Importantes usinas
hidrelétricas estão localizadas na área, tais como: Ilha Solteira,  Três Marias e
Furnas.

C8

2) Transportes
A  existência  de  boa  malha  ferroviária,  de  extensa  rede  de  estradas  e  a
proximidade com portos  de grande capacidade permitiram o desenvolvimento
industrial e econômico de toda a região e também do Brasil.  Salienta-se que a
construção de rodovias, como a BR 101 e a BR 116, contribuiu para a maior
integração entre os entes da região, favorecendo os movimentos migratórios. 

C9

3) Indústria
Na região Sudeste, iniciou-se a industrialização do País, tornando-se a indústria
de transformação a principal fonte de divisa e trabalho nos seus estados. São
Paulo tornou-se o maior parque industrial da América do Sul. Ao longo da década
de 1970, dados estatísticos chegaram a registrar uma concentração industrial de
45% do total de fábricas instaladas no País, somente na Grande São Paulo. Esta
concentração industrial demandou o aumento do setor de comunicações.  Res-
salta-se que tal processo motivou um processo de migração em massa da popu-
lação de outras regiões para essa área do território.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C10

4) Mão de obra
A concentração industrial não só atraiu, como incentivou a formação de mão de
obra  mais  especializada  a  fim  de  capacitar  a  operação  de  máquinas  e
equipamentos pesados. Destaca-se, ainda, a abertura de numerosos postos de
trabalho para diversas atividades complementares e de apoio.

C11

5) Ciência e Tecnologia
O setor industrial  é o maior difusor de tecnologias. Na Região Sudeste, estão
instaladas indústrias de alto valor tecnológico, os tecnopolos, como o bélico e o
aeronáutico  em  São  Paulo.  Alguns  setores,  como  o  de  comunicações,  se
beneficiam  com  esta  adjacência,  viabilizando  e  potencializando  o  parque
industrial. O desenvolvimento de redes de fibra ótica, internet, redes de telefonia
móvel e bancárias são frutos da referida proximidade e beneficiam tanto a região
quanto o restante do País.

C12

6) Matéria-prima
A existência de recursos naturais próximos à região favoreceu a concentração
industrial. As jazidas de ferro e manganês do Quadrilátero Ferrífero, em Minas
Gerais, impulsionaram, principalmente, a indústria siderúrgica com a produção do
aço. A produção de petróleo impulsionou a indústria petroquímica, petrolífera e
naval, no Rio de Janeiro, contribuindo com a geração de empregos.

C13

7) Comércio
A proximidade com os grandes mercados  consumidores  do  País  favoreceu a
concentração industrial, gerando grande circulação e acumulação de riqueza na
região  Sudeste,  atraindo  movimentos  migratórios  internos.  A  circulação  de
riqueza acabou forçando, também, o desenvolvimento de redes mais rápidas e
confiáveis,  como as  de  fibra  ótica,  dedicadas  ao  fluxo  de  informações  entre
estabelecimentos financeiros nacionais.

Conclusão parcial

C14

Conclui-se, parcialmente, que a concentração industrial na região Sudeste criou
um polo de referência nacional, atraindo grande contingente migratório interno. A
integração com setores de alto valor agregado facilitou o desenvolvimento das
comunicações em nível nacional.

b. Expressão Psicossocial

C15

1) Desequilíbrios Sociais
A concentração industrial no Sudeste contribuiu para aumentar o desequilíbrio
social regional. Ressalta-se que a oferta de empregos gerada não garantiu os
direitos  básicos  de  cidadania  de  parcela  do  contingente  populacional  que
migrou para a região.  Esta parcela não contemplada fixou-se nas periferias
das grandes cidades, gerando aumento da marginalização e da criminalidade.

C16

2) Fortalecimento dos Sindicatos
 A grande concentração de mão de obra na área gerou um ambiente propício
para o fortalecimento dos sindicatos formados por trabalhadores cujos objetos
são o estudo e a defesa dos seus direitos. A Central Única dos Trabalhadores
(CUT) e a Força Sindical são alguns exemplos desses sindicatos.

C17

3) Migrações Internas
A Região Sudeste sempre foi uma área de atração populacional e de migração
de  outras  regiões  do  Brasil.  Salienta-se  que grandes  contingentes  de
trabalhadores  dirigiram-se  a  partir  do  Norte  e  do  Nordeste  em  busca  de
oportunidades  de  trabalho  nos  parques  industriais,  criando  um  natural
incremento dos meios de comunicações na região com a finalidade de facilitar
o contato do referido contingente com suas áreas de origem.

C18

4) Circulação Social
A circulação social na concentração industrial do Sudeste permitiu a interação
dos  imigrantes  com  a  população  local.  O  bom  sistema  de  transportes
rodoviário, aliado aos meios de comunicação instalados, como telefonia, rádio
e televisão, favoreceram a aculturação e a miscigenação na área.

C19

5) Mobilidade Social
O parque industrial instalado criou oportunidades de acesso de integrantes de
classes  sociais  mais  baixas,  imigrantes  ou  não,  ascender  às  camadas
superiores  por  intermédio  da  oferta  de  empregos  e  pela  possibilidade  de
acesso  aos  serviços  básicos  como  saúde,  habitação,  educação  e
comunicações.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

Conclusão parcial

C20
Conclui-se,  parcialmente,  que  a  concentração  industrial  na  região  Sudeste
incorporou  grande  contingente  migratório  em  suas  instalações  e  criou  novas
demandas que desenvolveram o setor de comunicações do Brasil.

C21 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

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

Ideias

C22

A concentração industrial  no Sudeste é um aglomerado tecnológico e econômico
que se formou em torno dos estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de
Janeiro.  É caracterizada pela presença, principalmente, de empresas e indústrias
bélicas, aeronáuticas, siderúrgicas, navais e petrolíferas.

C23

Em síntese, a pujança da concentração industrial impulsionou o desenvolvimento de
vários  setores  econômicos  do  País.  O  setor  de  comunicações  se  aperfeiçoou,
atendendo a demandas geradas pela instalação das indústrias e pelo significativo
fluxo populacional advindo de outras regiões. A ampliação das redes de telefonia
móvel e fixa, instalação de fibra ótica, redes bancárias e de internet foram efeitos
implementados  pela  necessidade  regional  e  replicados,  posteriormente,  para  o
restante do País.

C24
A oferta de empregos e a facilidade de deslocamento para a região Sudeste por
meio  terrestre,  pelas  rodovias  BR  116  e  BR  101,  foram  os  principais  fatores
motivadores dos movimentos migratórios.

C25
A reunião de várias indústrias de grande valor agregado contribui para aumentar a
inovação e a evolução da tecnológica no setor de comunicações no País.

C26

Por fim, a conjugação de fatores como: a oferta de energia, a existência de bons
modais de transporte, a disponibilidade de mão de obra e a proximidade com os
mercados consumidores contribuíram para a instalação do complexo industrial  na
região e alavancaram o desenvolvimento do setor de comunicações.

C27 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  parcialmente  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.
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(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)

“O Brasil  é um Parceiro-chave da OCDE, com quem a OCDE mantém uma cooperação desde início dos anos 1990. O Conselho
Ministerial da OCDE adotou em 16 de maio de 2007 uma resolução, fortalecendo a cooperação com o Brasil, assim como com a China,
Índia, Indonésia e África do Sul, através de um programa de maior engajamento, definindo estes países como Parceiros-Chaves da
OCDE.” (Fonte: Brazil - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org), disponível em https://www.oecd.org/latin-
america/countries/brazil/brasil .htm, acesso em 08 de fevereiro de 2021).

Justificar  o interesse do Brasil em tornar-se membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE), destacando os principais requisitos que o País deve possuir para fazer parte da organização.

 
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/
Identificação do
objeto correto

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.

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.

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)
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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

O interesse do Brasil em tornar-se membro da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) revela a disposição brasileira em trabalhar
junto  com a  organização  e  seus  países-membros  em uma vasta  agenda de
temas relacionados a políticas públicas, com importante efeito catalisador das
reformas estruturais em curso no País. 

C2

O Brasil é um país localizado na América do Sul. O território brasileiro é banhado
pelo oceano Atlântico, limitando-se ao norte, com a Guiana Francesa, Suriname,
Guiana, Venezuela e Colômbia; a noroeste, com o Peru; a oeste, com a Bolívia,
Paraguai e Argentina; e ao sul,  com o Uruguai.  Possui dimensão continental,
sendo o quinto maior do mundo.

C3

O País  é  considerado  emergente,  sendo  um grande  produtor  agrícola  e,  ao
mesmo  tempo,  possuindo  um  parque  industrial  diversificado.  Diversas
estimativas colocam o Brasil como protagonista para o futuro, tendo em vista o
grande potencial econômico que possui. 

C4

A Organização para  a  Cooperação e  Desenvolvimento  Econômico (OCDE)  é
uma  organização  econômica  intergovernamental  com  37  países  membros,
fundada em 1961 para estimular o progresso econômico e o comércio mundial. É
um fórum de países que se descrevem comprometidos com a democracia e a
economia de mercado, oferecendo uma plataforma para comparar experiências
políticas, buscar respostas para problemas comuns, identificar boas práticas e
coordenar as políticas domésticas e internacionais de seus membros.

C5

Atualmente, o País enfrenta o grande desafio de atingir os requisitos exigidos
pela OCDE, a fim de tornar-se um país-membro e, então, usufruir desta condição
para incrementar sua economia e reforçar a confiança dos cidadãos em suas
instituições.

C6

A  seguir,  será  justificado  o  interesse  do  Brasil  em  tornar-se  membro  da
Organização  para  a  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico  (OCDE),
destacando os principais requisitos que o País deve possuir para fazer parte da
organização.

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. Obtenção de investimentos e empréstimos a juros baixos
Vários  fundos  de  investimentos  estrangeiros  possuem  regras  internas  que
dificultam a aplicação de recursos em nações que não integram a OCDE. Por
isso, a entrada na referida organização pode significar novas oportunidades de
negócios e de obtenção de empréstimos bancários a juros mais baixos.

C9

b. Adesão a programas para dar eficácia às políticas públicas
A OCDE tem um corpo técnico de grande qualidade, produzindo pesquisas sobre
políticas  públicas  em  diferentes  áreas,  como  saúde,  educação,  saneamento
básico, etc. Esses estudos orientam ações domésticas dos países-membros e o
Brasil  poderia  utilizar  isso  para  desenvolver  estratégias  de  melhoria  de
indicadores sociais e econômicos.

C10

c. Interferir nas discussões que definem padrões internacionais
Por incluir alguns dos países mais poderosos do mundo, as resoluções adotadas
pela  OCDE  acabam  se  tornando  referência  internacional  e  até  padrão  de
comportamento  exigido  para  acordos  e  empréstimos  internacionais.  Ao  fazer
parte  da  OCDE,  o  país-membro  passa  a  ser  visto  como  cumpridor  dessas
normas ou melhores práticas. Ao mesmo tempo, tem a oportunidade de participar
das discussões que definem esses padrões,  podendo eventualmente evitar  o
estabelecimento de exigências que seriam prejudiciais ao país. 

C11

d. Obter um selo de qualidade de política econômica
Fazer  parte  da  OCDE  daria  ao  Brasil  o  status  e  a  credibilidade  de  grande
economia e a possibilidade de realizar diversos acordos com as demais nações
do bloco e mesmo com aquelas que não o integram. Salienta-se que para ter o
selo de qualidade OCDE, um país tem que fomentar  crescimento econômico
duradouro, oportunidades de emprego, melhoria da expectativa de vida, combate
à pobreza, estabilidade financeira, controle fiscal das contas públicas e, também,
dar suporte a outros países em desenvolvimento. 
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C12

e. Ganhar credibilidade e reduzir os riscos de perda do grau de investimento
O País acumulará  graus adicionais  de credibilidade  internacional  e,  assim,  de
confiança na gestão macroeconômica e nas demais políticas públicas relevantes,
na medida em que atender todos os requisitos exigidos para o ingresso na OCDE.
Ressalta-se que, na área econômica, alguns requisitos incluem manter a inflação
e as contas públicas sob controle, cooperar no combate à corrupção e à evasão
fiscal, padronizar normas tributárias e regras de proteção à propriedade industrial e
melhorar o ambiente regulatório.

C13

f. Melhorar a percepção dos investidores sobre o Brasil
Dentre os mais diversos tratados, a entrada do Brasil na OCDE passa pela adesão
a  um dos  instrumentos  normativos  mais  relevantes  da  entidade:  o  Código  de
Liberalização do Movimento de Capitais. O objetivo do Código é incentivar que
países  removam  progressivamente  barreiras  consideradas  injustificadas  às
transações financeiras de não-residentes no país. O principal argumento político
para a adesão ao Código é o de que a adoção de regras internacionais tende a
reforçar  a  percepção  de  segurança  jurídica  do  país  e  a  gerar  incentivo  a
investidores.

C14

g. Facilitar a negociação de acordos bilaterais ou multilaterais
O  tratamento  diferenciado,  como  país-membro,  prevê  benefícios  para  países
emergentes em negociações com nações ricas. Destaca-se que, em troca, abrir-se
mão de tratamento especial  na Organização Mundial  do Comércio (OMC), que
garante mais vantagens em acordos comerciais a nações em desenvolvimento.

C15

h. Alinhar o sistema regulatório às práticas internacionais
Ao aderir à OCDE, o país passa a integrar o grupo de países desenvolvidos e se
compromete a adotar as melhores práticas em áreas que vão desde a economia
até  o  meio  ambiente.  Ressalta-se que países-membros  precisam adotar  sete
normas  obrigatórias  de  comportamento,  das  quais  o  Brasil  já  cumpre  quatro:
reconhecimento  de  investimento  internacional  e  empresas  multinacionais;
princípios  de  políticas  de  internet;  princípios  de  governança  corporativa;
convenção de combate ao suborno (medidas anticorrupção). As outras três, que o
País ainda precisa alcançar, são: código de liberação de movimento de capitais;
código  de  operações  intangíveis  (serviços);  e  boas  práticas  de  estatística,  a
exemplo das que o IBGE já tem. É preciso também que o Brasil subscreva 249
acordos, dos quais o País já implantou 79.

C16

i. Melhorar sua gestão interna, com maior controle dos gastos públicos
Para tornar-se membro da OCDE, o Governo brasileiro deverá adotar mudanças
legislativas, incluindo aquelas em favor da concorrência, da inovação e de uma
maior transparência e eficiência tanto do gasto público como da tributação. Trata-
se de mudanças legislativas que vão aprimorar as instituições e regulações, em
favor da produtividade e do crescimento.

C17

j. Participar de acordos de cooperação exclusivo entre os membros participantes
O Brasil ganharia novos parceiros e acordos comerciais multilaterais e aumentaria
sua relevância, em termos de relações exteriores. A adesão à OCDE permitirá ao
País  participar  e  influir  nas  decisões  da  Organização,  ampliar  a  troca  de
experiências e divulgar políticas públicas brasileiras bem sucedidas.

C18 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.
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(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.
Para uma melhor preparação quanto à Expressão Escrita, 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


