
PEP/2008 – 6ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

GEOGRAFIA - SÁUDE

1ª QUESTÃO (Valor 6,0)

Analisar  as medidas adotadas pelo governo brasileiro,  na expressão sócio-econômica, 
para promover o desenvolvimento dos atuais padrões sanitários da população urbana do país.

1. MÉTODO
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Identificação 
do objeto 
correto

M 1 Abordagem da idéia central
M 2 Delimitação do espaço
M 3 Delimitação no tempo

M 4 Idéias 
Complementares

Preparara corretamente para o desenvolvimento?
Torna a introdução abrupta?

M 5 Ligação com o desenvolvimento
M 6 Não antecipação de partes do desenvolvimento

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs
Desenvolvimento

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão

M 8 Elaborou as conclusões 
parciais?

De forma dedutiva?
Limitando-se a resumir?

Não elaborou as CP.

Desenvolvimento

Identificação 
do objeto 
correto

M 9 Atendeu as condicionantes 
de desenvolvimento?

Totalmente.
Digressão de até 3 idéias.

Digressão de mais de 3 idéias.

M 10 Apresentou as idéias com 
ligação de causa e efeito?

Totalmente.
Até 3 incidências sem ligação.

Mais de 3 incidências sem ligação.

M 11 Dividiu o todo em partes 
coerentes?

Totalmente.
Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo.

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 12 Retomou a idéia central

M 13 Elaborou a 
síntese

De forma dedutiva
Limitando-se a resumir?
Não elaborou a síntese.

M 14 Atendimento à imposição do problema

M 15
Lógica (concluir 

apenas sob 
aspectos 

desenvolvidos)

Na conclusão, todas as idéias têm suporte na introdução 
ou no desenvolvimento.

Na conclusão, pelo menos uma das  idéias têm suporte 
na introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, mais de uma idéia não tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento.

M 16 Elaborou o parágrafo conclusivo.
MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)



2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Algumas idéias

C População no país: 82% residem em áreas urbanas 
C Urbanização acelerada: inchaço e favelização das cidades
C Atual padrão sanitário da população urbana no país:alto índice de carências
C Déficit habitacional atual: crescente falta de moradia

C Condições  precárias  de  saneamento:11%  residências  urbanas  não  tem 
acesso água potável e 50% não tem coleta de esgoto

C Outras idéias julgadas pertinentes

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

a.  Medidas sociais adotadas pelo governo brasileiro 

C Programa educação sanitária familiar: orientação de agentes do Min. da 
Saúde visando melhoria nas condições sanitárias urbanas

C Ampliação do fornecimento de água e coleta de lixo
C Drenagem urbana e destinação adequada do lixo

C Políticas Setoriais de Habitação e de Saneamento:proporcionar melhoria das 
condições sanitárias e aumentar a oferta de residências

C  Conclusão Parcial
b. Medidas econômicas adotadas pelo governo brasileiro

C Programa de Arrendamento Residencial: oferta de moradia a população de 
baixa renda 

C Pró-Moradia:programa atendimento habitacional através poder público
C Carta de crédito individual com a utilização do FGTS pelo cidadão

C Adoção de Políticas Setoriais de Habitação e de 
Saneamento:descentralização de recursos financeiros às prefeituras 
municipaisC Financiamento para a compra da casa própria  

C Conclusão Parcial
C Outras idéias julgados pertinentes

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs

Conclusão

Algumas idéias

C Criação do Min. das Cidades em 1º Jan 2003: finalidade de proporcionar 
melhoria nas condições de vida da população brasileira

C Comparação dos padrões atuais com os da década 90

C Construção de Habitação tendo ao redor escola, comércio, praças e acesso 
ao transporte público

C Distribuição de àgua tratada a todos os domicílios urbanos
C Coleta de esgoto e lixo com equipamentos modernos
C Outras idéias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Expressão 
Escrita

Capacidade 
de Expressão

E 1 Coerência
E 2 Clareza
E 3 Coesão
E 4 Objetividade
E 5 Correção Gramatical

EXPRESSÃO ESCRITA  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)



2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

          “A mortalidade vem declinando no Brasil, resultado de diversas políticas de saúde pública 
implantadas no País.”

http://www1.ibge.gov.br/home/presidencia-Acessado em 04/10/2007

Justifique esta assertiva. 

1. MÉTODO

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs

Introdução

Identificação 
do objeto 
correto

M 1 Abordagem da idéia central
M 2 Delimitação do espaço
M 3 Delimitação no tempo
M 4 Idéias Complementares
M 5 Ligação com o desenvolvimento
M 6 Não antecipação de partes do desenvolvimento

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs
Desenvolvimento

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M 7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento

M 8
Justificou as premissas 

segundo as condicionantes 
(ligação causa e efeito)

Em todas as premissas
Não justificou até 3 premissas

Não justificou mais de 3 premissas
Desenvolvimento

Identificação 
do objeto 
correto

M 9 Identificação das premissas

Todas
4
3
2
1

MÉTODO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Introdução

Algumas idéias

C A Constituição de 1988: saúde da população é um dever do Estado
C O Sistema Único de Saúde( SUS )
C Objetivo atual: garantir  o acesso universal e igualitário ao Sistema de Saúde 

Finalidades das políticas de saúde pública:
C Melhoria das condições sanitárias nas cidades e nas áreas urbanas
C Aumento do nº de médicos nos hospitais e nos postos de saúde
C Melhoria do sistema de saneamento das cidades
C Melhoria das condições da assistência médico-sanitária
C Outras idéias julgadas pertinentes



PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Desenvolvimento

Algumas idéias

C Mortalidade Infantil: queda de 64%( 1980-2006)
Justificativas: 

C Programa de imunização com vacinas
C Programa de educação maternal
C Programa de agentes comunitários de saúde
C Mortalidade geral( doenças, velhice e acidentes ): queda de 6,3 para 5,6/mil Hab.

Justificativas:
C Programa de Saúde da Família
C Programa de combate as carências nutricionais
C Programa mais saúde
C Assistência Farmacêutica Básica
C Ações básicas de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental
C Programa de imunização com vacinas
C Mortalidade do jovem e do adulto: campanhas que diminuem  a mortalidade

Justificativas:
C Campanhas de combate ao tabagismo, a AIDS e ao câncer de mama
C Programa de educação sexual para jovens
C Outras idéias julgadas pertinentes (justificativa)

CONHECIMENTO  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

Expressão 
Escrita

Capacidade 
de Expressão

E 1 Coerência
E 2 Clareza
E 3 Coesão
E 4 Objetividade
E 5 Correção Gramatical

EXPRESSÃO ESCRITA  -    MENÇÃO (E-MB-B-R-I)
MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova e no espaço 
abaixo, de maneira a orientar o estudo do aluno do 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 idéias são sugeridas para balizar  a avaliação do conhecimento a ser feita pelo 
orientador. 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. 

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/ECEME.

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, no ND – análise, deve ser 
encarada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido 
formulado. 



OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES

Obs.: Observações julgadas pertinentes de maneira a orientar o estudo do aluno.
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