
PEP/2007 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
 

FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 
 
 

 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 

“O  Programa Saúde da Família do Ministério da Saúde tem como propósito a 
reorganização da prática da atenção à saúde em novas bases e substituição do 
modelo tradicional, levando a saúde para mais perto das famílias e, com isso, melhorar 
a qualidade de vida dos brasileiros.” 

( www.saude.gov.br-programasdesaude) - Acessado em 15 janeiro 2007. 
Comparar o Programa Saúde da Família com o Sistema tradicional existente, 

concluindo sobre os benefícios no desenvolvimento social da população brasileira.  
 

Item Aspectos a serem considerados observações 
Método   

Interpretação 
01 Compreensão do nível de desempenho exigido 
02 Análise do objeto correto 

 Introdução 
03 Abordagem da idéia central 
04 Delimitação do espaço e tempo  
05 Outras idéias complementares 
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 
07 Ligação com o desenvolvimento 

 Desenvolvimento 
08 Dividiu o todo em partes coerentes 

09 Durante o desenvolvimento preparou para o atendimento à condicionante da 
servidão  

10 Atendeu à condicionante de tempo e de espaço  
11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 
12 Elaborou as conclusões parciais 

 Conclusão 
13 Retomou o tema central 
14 Síntese (idéias coerentes com as CP) 
15 Atendimento à imposição do pedido (condicionante da servidão) 
16 Abordagem de aspectos desenvolvidos (lógica) 
17 Elaborou o parágrafo conclusivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menção do Método  
 

Conhecimento (algumas idéias)  
18 Objetivo do Programa Saúde da Família 

19 O Programa Saúde da Família como estratégia principal de reorientação do modelo 
assistencial 

20 Metas a atingir pelo Programa 
21 Conceito de “Menção básica de Saúde” 
22 Relações do Programa Saúde da Família com o Sistema Único de Saúde(SUS) 
23 O modelo tradicional de caráter exclusivamente centrado na doença 
24 Estabelecimento de vínculo com a população 

25 Compromisso e co-responsabilidade das equipes “Saúde da Família” com os 
usuários e a comunidade 

26 Ampliação das fronteiras de atuação visando uma maior resolubilidade da atenção à 
saúde 
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27 Consolidação do Programa Saúde da Família sustentada por um processo que 
permita a real substituição da rede básica dos serviços tradicionais 

28 Papel dos municípios para implementar o Programa Saúde da Família 

29 O conhecimento das Equipes de Saúde da Família e saber popular dos Agentes 
Comunitários de Saúde 

30 Atuação na prevenção e intervenção nos fatores de risco 
31 Prestação de assistência integral, permanente e de qualidade 
32 Atuação nas atividades de educação e promoção da saúde 
33 Exerce controle social das ações e serviços de saúde 

34 
Parcerias estabelecidas com diferentes segmentos sociais e institucionais, 
possibilitando a intervenção em situação que transcendem o setor de saúde e que 
afetam as condições de vida e saúde da população 

35 Contribuição para a valorização profissional 
36 Redução dos índices de mortalidade infantil 
37 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

 

 

 

 

 

 Expressão Escrita Escores 
A1  
A2  Coerência 
A3  
B1  
B2  Clareza 
B3  
C1  
C2  Objetividade 
C3  
D1  
D2  
D3  

Coesão 

D4  
E1  
E2  
E3  

Correção gramatical 

E4  
Menção da expressão escrita   

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO  
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
“O Ministério da Educação criou, em julho de 2004, a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), reunindo temas como alfabetização 
e educação de jovens e adultos, educação do campo, educação ambiental, educação 
escolar indígena e diversidade étnico- racial ”. 

(http://portal.mec.gov.br/secad)- Acessado em 10 janeiro de 2007 
A criação da SECAD contribui para a redução da desigualdade social existente 

no País. Justifique esta assertiva. 
 
Item Aspectos a serem considerados Observações 

Método   
Interpretação 

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 
02 Justificar o objeto correto 

 Introdução 
03 Abordagem da idéia central 
04 Delimitação do espaço e tempo  
05 Outras idéias complementares 
06 Não antecipação de parte do desenvolvimento 
07 Ligação com o desenvolvimento 

 Desenvolvimento 
08 Abordou o todo em partes coerentes 
09 Atendeu à condicionante de tempo e espaço 
10 Justificou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 
11 Apresentou as idéias com ligação de causa e efeito 

 

Menção do Método  
 

Conhecimento (algumas idéias)  
12 Integração dos temas relacionados à educação 
13 Adequação de políticas destinadas à educação 
14 A educação como ferramenta da integração social 
15 Acesso do adulto à oportunidade de educação 
16 Ações desenvolvidas para a educação escolar indígena 
17 Ações desenvolvidas para educação étnica-racial 
18 Política de educação do campo 
19 Programas de fomento a projetos de educação ambiental 
20 Outras idéias julgadas pertinentes 

 

 Menção do Conhecimento  
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 Expressão Escrita Escores 
A1  
A2  Coerência 
A3  
B1  
B2  Clareza 
B3  
C1  
C2  Objetividade 
C3  
D1  
D2  
D3  

Coesão 

D4  
E1  
E2  
E3  

Correção gramatical 

E4  
Menção da expressão escrita   

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO  
 
 

 
Obs: O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova do 
aluno do PEP. 

A prova deverá ser corrigida por menções em cada uma das partes que a constituem, 
de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para que realize uma prova 
equilibrada. Propositadamente não está especificado o valor de cada idéia, de modo a que o 
aluno tenha uma noção do nível de seu conhecimento acerca do tópico.Outras idéias 
poderão ser levantadas pelo avaliador, ampliando o barema no aspecto Conhecimento. 

No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador 
deverão estar de acordo com o prescrito na Pub 03 – MÉTODO do CPCAEM. 

A Expressão Escrita, para cada uma das questões,deverá ser corrigida conforme a 
Parte B do Guia de Auto-Avaliação, encontrado na página do ex-aluno. Para uma 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 deve ser encarada 
de forma específica, onde cada caso é um caso. Procurou-se, neste barema, evitar-se uma 
sugestão de divisão, de modo a não engessar o raciocínio do oficial-aluno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


