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FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

Analisar a atual estrutura de saneamento básico da Região Norte do Brasil, concluindo sobre os seus 
reflexos na qualidade de vida da população daquela região. 

 
1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da idéia central  
M2 Delimitação do espaço  
M3 Delimitação no tempo  

Preparara corretamente para o desenvolvimento?  
M4 Idéias 

Complementares Torna a introdução abrupta?  
M5 Ligação com o desenvolvimento  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento  
 

PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão  

De forma dedutiva?  

Limitando-se a resumir?  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 Elaborou as conclusões 

parciais? 
Não elaborou as CP.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 idéias.  M9 Atendeu as condicionantes 

de desenvolvimento? 
Digressão de mais de 3 idéias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M10 Analisou as idéias com 

ligação de causa e efeito? 
Mais de 3 incidências sem ligação.  

Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M11 Dividiu o todo em partes 
coerentes? Pelo menos uma parte não está coerente com 

o todo.  

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

M12 Retomou a idéia central  
De forma dedutiva  

Limitando-se a resumir?  M13  Elaborou a 
síntese 

Não elaborou a síntese.  
M14 Atendimento à imposição do problema  

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.  M15 

Lógica (concluir 
apenas sob 

aspectos 
desenvolvidos) Na conclusão, mais de uma idéia não tem suporte na 

introdução ou no desenvolvimento. 
 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M16 Elaborou o parágrafo conclusivo.  
MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)   

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

Introdução 
 

Algumas idéias 
C1 

Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa 
determinada região que visa proporcionar uma situação higiênica 
saudável para os habitantes. 

 

GEOGRAFIA - SAÚDE 



C2 
Dentre os procedimentos do saneamento básico, podemos citar: tratamento 
de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e 
avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos e materiais. 

 

C3 
Caracterização da área da Região Norte (constituída de sete Estados: 
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins e 
abrangendo 7% da população brasileira). 

 

C4 As dificuldades para a integração da área.   

C5 A necessidade de investimentos para modernização e ampliação da oferta 
de serviços de infra-estrutura.  

C6 Ligação com o desenvolvimento.  

C7 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Estrutura de água e esgoto  

C8 
Conservação e o manejo dos recursos hídricos na Região através da criação 
de ferramentas de gestão integral e responsável dos serviços de água e 
saneamento. 

 

C9 
As redes de esgotos precárias ou inexistentes. A grande maioria da população 
ainda se utiliza das obsoletas fossas sépticas. Somente uma pequena parcela da 
população é beneficiada pela coleta e o tratamento de esgoto simultaneamente. 

 

C10 O esgotamento sanitário é ainda mais crítico uma vez que menos de 10% do 
total de esgotos produzido recebem tratamento. 

 

C11 

Sistema de captação e tratamento de água deficiente e escasso. Grande 
parcela do abastecimento de água é realizada através da utilização de 
poços, cacimbas, rios e lagos, sendo o tratamento da água restrito a uma 
parcela mínima da população rural, ampliando desta forma, a possibilidade 
de contaminação e disseminação de várias doenças. 

 

C12 
O saneamento básico na Região Norte ainda deixa a desejar se comparado 
às outras regiões do país. "Enquanto a média do Brasil é de 83%, em 
Rondônia, são somente 38% de municípios com água encanada." 

 

C13 
Na Região Norte, os domicílios particulares que apresentam abastecimento 
de água inadequado somam 59% do total.  

C14 
Despejo de resíduos líquidos provenientes de atividades domésticas, 
industriais, comerciais, agrícolas e outras, bem como de sistemas de 
tratamento e disposição de resíduos, com potencial para causar poluição. 

 

 Conclusão Parcial  

C15 

Os aspectos relacionados ao saneamento básico, no que dizem respeito à estrutura 
de água e esgoto, devido à sua precariedade, contribuem para a sensível redução da 
qualidade de vida da população da R Norte, aumentando a possibilidade de 
contaminação e de proliferação de diversas doenças. 

 

 b. Estrutura de coleta e tratamento de lixo e limpeza pública  
C16 Quase que total inexistência de aterros sanitários.  

C17 
Coleta de lixo, irregular e normalmente inadequada na grande maioria das áreas 
rurais, criando condições favoráveis à proliferação insetos e animais transmissores 
de doenças. 

 

C18 
Destinação inadequada do lixo (pela falta de aterros sanitários adequados e 
Usinas de tratamento de lixo) propiciando condições favoráveis à 
propagação de doenças por intermédio de proliferação dos vetores. 

 

C19 O lixo hospitalar tem seu acondicionamento e destinação inadequados, 
ampliando as possibilidades de diversos tipos de contaminação. 

 

C20 Precário nível de informação da população local.  

Desenvolvimento 
 

Algumas idéias 

 Conclusão Parcial  



C21 

A situação do Saneamento Básico na R Norte, no tocante à coleta e 
tratamento de lixo e à limpeza pública, apresenta grandes deficiências, 
contribuindo para a poluição do meio ambiente e provocando a proliferação 
de insetos e roedores, vindo a favorecer a disseminação de diversas 
doenças e reduzindo a qualidade de vida da população regional. 

 

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C22 A situação do Saneamento Básico na R Norte é bastante crítica, sendo a 
pior de todas as regiões brasileiras.  

C23 A precária situação da estrutura de água e esgoto da R Norte.  
C24 A estrutura de coleta e tratamento de lixo e limpeza pública deficientes.  

C25 Estas deficiências trazem enormes prejuízos à qualidade de vida da 
população daquela região, propiciando a disseminação de diversas doenças.  

Conclusão 
 

Algumas idéias 

C26 Outras idéias julgadas pertinentes.  
CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

E1 Coerência  
E2 Clareza  
E3 Coesão  
E4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão E5 Correção Gramatical  
EXPRESSÃO ESCRITA - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

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

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Apresentar nas expressões política e econômica, as conseqüências das restrições à imigração observada 
para a Europa, a partir dos primeiros anos do século XXI. 

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

M1 Abordagem da idéia central  
M2  Delimitação do espaço  
M3 Delimitação no tempo  
M4 Idéias Complementares  
M5 Ligação com o desenvolvimento  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento  
 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

M7 Divisão da solução em Introdução e Desenvolvimento  

Em todas as premissas  
Não justificou até 3 premissas  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 

Apresentou as premissas 
segundo as condicionantes 

(ligação causa e efeito) Não justificou mais de 3 premissas  
Todas  

4  
3  
2  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação das premissas 

1  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
 
 



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

C1 Conceito de imigração  
C2 Causas da imigração para a Europa  
C3 Pacto Europeu: cria restrições à imigração  

Introdução 
 

Algumas idéias 
C4 Outras idéias julgadas pertinentes  

 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Vantagens  
C5 Redução da deficiência de mão-de-obra qualificada.  
C6 Valorização do imigrante legalizado.  
C7 Maior controle sobre o imigrante.  
C8 Ajudar a reduzir a pobreza nos países em desenvolvimento.  
C9 Criação do “blue-card” para novos imigrantes.  
C10 Aumentar a população ativa na Europa.  
C11 Pacto Europeu.  
C12 Outras idéias julgadas pertinentes.  

 b. Desvantagens  
C13 Envio dos ganhos para os países de origem.  
C14 Fixação de residência na Europa.  
C15 Risco de entrada de imigrante ilegal e desqualificado.  
C16 Emprego clandestino.  
C17 Aumento do pedido de asilo.  
C18 Concorrência com os nativos na locação de trabalhadores.  
C19 Questão da aposentadoria dos imigrantes.  

Desenvolvimento 
 
 

Algumas idéias 

C20 Outras idéias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO IDÉIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

E1 Coerência  
E2 Clareza  
E3 Coesão  
E4 Objetividade  

Expressão 
Escrita 

 
Capacidade 

de Expressão E5 Correção Gramatical  
 

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

MENÇÃO OBTIDA 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 eletrônica do CURSO, no menu “Ex-aluno/PEP”. 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 
OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


